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HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 

KESKI- JA ETELÄ LAMMIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2022

1. Aloite, hakija

Rantayleiskaavan muutos on käynnistetty tilan 109-549-1-97 omistajien toimesta.

Aloite on käsitelty Hämeenlinnan kaupungin kaavoituspäällikön Jari Mettälän toimesta

ja käynnistyspäätös on tehty viranhaltijapäätöksenä 26.10.2021.

2. Suunnittelualue

Rantayleiskaavan muutos koskee tilaa 109-549-1-97 osoitteessa Mommilantie 1297.

3. Kaavoitustilanne

Alueelle on laadittu 23.01.2003 voimaan tullut Lammin etelä ja keskiosan ranta-

yleiskaava. Kaavassa on osoitettu muutosalueelle viisi rakennuspaikkaa, maa- ja

metsatalousaluetta, uimaranta-alue ja yksityinen venevalkama.

4. Hankkeen tarkoitus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää yksi rakennuspaikka Riikosten Valkjärven

itäpuolelta sen pohjoispuolelle. Samalla tarkistetaan yhden toteutetun rakennus-

paikan rajaus nykyrajojan mukaiseksi.

5. Osalliset

Hanke koskee hakija-kiinteistöä sekä sen lähintä rajanaapuria, kiinteistöä 109-549-1-1.

Tärkeimmät osalliset viranomaiset ovat kaupungin hallintokunnat, Hämeen ELY-keskus

ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

6. Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen

Kaavamuutos laaditaan niiden periaatteiden mukaan, mitä kaupungin viranhaltijoiden

kanssa on sovittu ja kaavoituspäällikön käynnistyspäätökseen kirjattu.

Rantayleiskaavan muutosta koskeva luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asetetaan nähtäville talven 2021-2022 – aikana. Nähtävilläolosta kuulutetaan

kaupungin kuulemisprosessin mukaisesti, kuulutus lehteen ja sähköiselle

ilmoitustaululle (www.hameenlinna.fi/ilmoitustaulu) sekä kaupungin internet-sivuilla

(www.hameenlinna.fi/kaavat) . Aineistot tulevat yleisesti nähtäville palvelupiste

http://www.hameenlinna.fi/ilmoitustaulu
http://www.hameenlinna.fi/kaavat


Kastelliin sekä Lammin kirjasto – palvelupisteeseen. Tässä vaiheessa myös lähetetään 

naapurikirjeet ja pyydetään viranomaislausunnot Hämeen ELY- keskukselta ja Kanta-

Hämeen pelastuslaitokselta. Kaavaluonnoksesta mahdollisesti jätettävä palaute 

otetaan huomioon kaavan jatkokäsittelyssä.  

Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen perusteella ja asetetaan vielä nähtäville

(MRL 65§ ja MRA 19§) sekä pyydetään tarpeelliset lausunnot syksyn 2022 aikana.

Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen. 

Kaupunginvaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaavamuutos arviolta loppusyksyllä

2022. Päätöksestä voi valittaa Hämeen hallinto-oikeuteen. 

7. Suunnittelija ja yhteystiedot

Kaavamuutoksen suunnittelija on arkkitehtiSAFA maisema-arkkitehtiMARK Tiina 
Holmberg, Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab (tiina.holmberg@aland.net, 0400-790383, 
Torggatan 47 22100 Mariehamn).

Kaupungin yhteyshenkilö on kaavasuunnittelja Heidi Mononen
(heidi.mononen@hameenlinna.fi, 050-575 4049)

7. Suunnittelija ja yhteystiedot

8. Liitteet

Hämeen ELY-keskus
Kanta-Hämeen pelastuslaitos

mailto:tiina.holmberg@aland.net
mailto:katja.ojala@hameenlinna.fi
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HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 025 000
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Hämeenlinnan kaupunki
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Lausuntopyyntö 26.6.2022

Lausuntopyyntö rantaosayleiskaavan muutoksesta osoitteessa Mommilantie 
1297, Lammi

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yksi rantayleiskaavaan 
merkityistä rakentamattomista rakennuspaikoista maastollisesti 
parempaan sijaintiin, pois pohjavesialueelta. Samassa yhteydessä 
toisen rakennuspaikan rajaus korjataan tehdyn lohkomisen mukaiseksi. 
Rakennuspaikkojen lukumäärä ei muutu.

Suunnittelualue sijaitsee Lammilla Riikostenjärven rannalla ja koskee 
kiinteistöjä: 109-549-1-97 ja -1. Alueella on 23.01.2003 voimaan tullut 
Lammin etelä- ja keskiosan rantayleiskaava, jossa kiinteistölle on 
osoitettu viisi rakennuspaikkaa RA, joista kaksi on toteutettu. Muut 
alueet ovat maa- ja metsätalousaluetta M, uimaranta-alue VV sekä 
yksityinen venevalkama LV-1.

Kaavaselostuksen mukaan kaavamuutosalueella ei ole poikkeavia 
luontokohteita tai erityisiä luonnonsuojelullisia tai maisemallisia arvoja. 
Tämän todentamiseksi ELY-keskus suosittelee, että kaavaselostusta 
täydennetään kuvauksella kaava-alueen luonnonolosuhteista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Lausunnon valmisteluun on osallistunut 
ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen (luonto). Asian on esitellyt 
alueidenkäytön asiantuntija Rauno Penttinen ja ratkaissut yksikön 
päällikkö Annu Tulonen.

JAKELU Hämeenlinnan kaupunki

TIEDOKSI Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunginmuseo



Tämä asiakirja HAMELY/1410/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1410/2022  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Penttinen Rauno 25.08.2022 15:38

Ratkaisija Tulonen Annu 25.08.2022 15:40




	LamminROYKmuutos_OAS_ehdotus
	602865lausunto_kaavan_valmisteluaine1595253871
	K-HPL lausunto

