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Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 9.3.2015 päivättyä 
asemakaavakarttaa, työnumero 2503, diaarinumero YHLA 4008/2013 

 

 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Myllymäen kaupunginosassa. Valtatie 3 ja sen päälle rakentu-
va kauppakeskus Goodman sekä asuinkerrostalot sijaitsevat Eureninkadun koillispuo-
lella. Tämän lisäksi korttelia rajaa kaakossa Selkäsuonkatu, Vuorikatu lounaassa ja Tu-
runtie koillisessa. 

Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 4,0 ha. 

 

1.2 Asemakaavamuutoksen tarkoitus 

Suomen kasarmeilla ei ole enää joukko-osastoja ja loput Puolustushallinnon alaisesta 
toiminnasta poistuu kasarmialueelta 1.1.2015 mennessä jolloin rakennukset jäävät tyh-
jilleen lukuun ottamatta äskettäin kunnostettua toimistorakennusta n:o 10, jossa toimii 
valtion talous- ja henkilöstöhallinto Palkeet. 

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueen ja sen rakennusten moni-
puolinen käyttö huomioiden Suomen kasarmien rakennus- ja kulttuurihistoriallinen mer-
kitys. Alueen rakennusoikeus määritetään asemakaavamuutoksen yhteydessä. Kaaval-
la on tarkoitus mahdollistaa jonkin verran uudisrakentamista olemassa olevaan raken-
nuskantaan sovittaen. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Asemakaavoitushankkeen vaiheet 

Tämä asemakaavahanke on vaikutuksiltaan merkittävä ja se etenee kaupungin pää-
töksenteossa alla olevan kaavion mukaisesti.    

oas= osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YHLA= yhdyskuntalautakunta, KH= kaupun-
ginhallitus, KV= kaupunginvaltuusto. 

 

 

Kaavamuutos tehdään Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta. Senaatti-kiinteistöt esitti kau-
pungille 7.10.2013 päivätyssä hakemuksessaan, että Suomen valtion omistamalle alu-
eelle, jota Senaatti-kiinteistöt edustaa löydettäisiin uusi käyttötarkoitus. 

Hanke on kaupungin kaavoituskatsauksessa 2014 (KH 7.1.2014 §4) kohde n:o19, Suo-
men kasarmit. Kohteen hyväksyminen yhdyskuntalautakunnassa ja kaupunginhallituk-
sessa merkitsee samalla hankkeen kaavoituspäätöstä. Hankkeen vireille tulosta ei tar-
vitse tuolloin MRL 63§;n mukaan erikseen kuuluttaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin naapureille ja se on ollut nähtävillä 
17.4.2014 alkaen.  

Asemakaavamuutoksen ehdotus käsitellään yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 
24.3.2015. Tavoitteena on kaavaehdotuksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa 
keväällä 2015 aikana, jonka jälkeen asemakaavan muutos etenee kaupunginvaltuuston 
vahvistettavaksi. Alustavan aikataulun mukaan asemakaavamuutos olisi lainvoimainen 
vuoden 2015 alkupuoliskolla. 

 

2.2 Asemakaavamuutos 

Asemakaavoituksella pyritään luomaan kehittymisedellytykset Suomen kasarmien alu-
eelle sen nykyisen sotilaskäytön loppuessa. Asemakaavoitettava alue tulee tarjoamaan 
omaleimaisen ympäristön osana Hämeenlinnan keskustaa. Kansirakentaminen valtatie 
3:n päällä liittää alueen tiiviimmin sen osaksi. Olemassa olevat rakennukset yhdessä 
kaavoitettavien uudisrakennusten kanssa mahdollistavat alueen kehittymisen monipuo-
lisena ja elävänä kokonaisuutena tukeutuen paikan historiallisiin arvoihin. 



7 

 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen historia 

Suomen kasarmien alue on toiminut sotilaskäytössä 1880-luvulta lähtien. Se on aluee-
na ehjä kokonaisuus aikakausilleen tyypillisine rakennuksineen, kenttineen ja puurivis-
töineen. Rakennuskanta käsittää kaksi ikäkerrosta. Tarkka-ampujapataljoonan vai-
heesta 1800-luvun lopulla on säilynyt ehjä puurakennusten kokonaisuus Eureninkadun 
varrella alueen itäosassa. Tiilimuuratut rakennukset ovat pääosin rakennettu venäläi-
sen kauden aikana 1910-luvulla. 

 

Alfred Cawénin Hämeenlinnan asemakaava 1886 

Myllymäki 

Suomen kasarmit sijaitsevat Myllymäen kaupunginosassa. Kaupunginosa sijaitsi eril-
lään kantakaupungista soisen niittymaan takana. Sen yhdisti kantakaupunkiin ns. kui-
vasilta, joka johti Pikkutorille. 

Kasarmit sijoitettiin Turuntien varteen, joka jatkui kuivasillalta. Vanha hautausmaa si-
jaitsi Turuntien koillispuolella. Hautausmaa oli perustettu 1700-luvun lopulla toimien 
vuoteen 1872.  

Turuntie esiintyy jo Hämeenlinnan ensimmäisessä, vuonna 1777 laaditussa asema-
kaavassa. Turuntie oli merkityksellisessä asemassa strategisesti ja sen suojaksi oli ra-
kennettu 1800 -luvun alussa sisämaaliikennettä suojaava redutti eli maalinnoitus. Maa-
linnoitus tuhoutui kasarmeja rakennettaessa. 

Kasarmien alueella sijaitsi puutarhuri Vikmanin puu- ja kasvitarha, apteekkari Elfsber-
gin ryytimaa, maneesi sekä em. redutti. Alueet myytiin valtiolle tulevan kasarmialueen 
tieltä. Myllymäkeä hallitsi aikanaan kallioinen mäki ja myllyt. Lisäksi alueella toimi käsi-
työläisiä ja kauppiaita. 
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Myllymäellä oli aikanaan paljon vuokratontteja vähävaraisia varten. Maita vuokrattiin 
asemakaavoittamattomalta alueelta, mutta niitä koski kuitenkin virkamiesten laatima 
oma tonttijako. Asemakaava laadittiin alueelle noin vuonna 1900. 

Samoihin aikoihin alue sai kaksi ensimmäistä katuaan. Tontit sen ympärillä olivat sään-
nöllisiä ja muodostivat ruutukaavan lukuun ottamatta maastosta johtuvia muutamia 
poikkeuksia. 

1936 vahvistettiin Elias Kaalamon laatima koko Myllymäkeä koskeva kaava. 

Myllymäki on nykyään arvostettu asuinalue, jolle leimaa antavaa on pienkerrostalot ka-
tujen varrella sekä kortteleiden sisäosissa olevat puutalot. 

 (Lähteet: Suomen kasarmit, kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriallinen selvitys, Ark-Byroo, 
20.12.2013) 

 

Gabril Sergejevin akvarelli Hämeenlinnan kaupunkinäkymästä Myllymäeltä katsottuna vuonna 
1811. 

Redutti ympäröitynä. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Topografia 

Alue on jakautunut korkeusasemaltaan selkeästi kahteen osaan pohjois-eteläsuun-
taisesti. Matalimmillaan alue on Eurenin- ja Selkäsuonkadun risteyksessä, n.+86.5. 
Korkeimmillaan +93.6 on maasto Vuorikadun ja Turuntien liittymän vaiheilla. 

Maaperä 

Päämaalajina alueella on Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan 
(http://www.gtk.fi/tietopalvelut/julkaisut/kartat/index.html) mukaan hieno hieta eli siltti. 
Kohteen länsi- ja lounaispuolella on moreenia ja kalliota. 

Pinta- ja pohjavesi 

Ympäristöhallinnon Hertta -tietojärjestelmän mukaan (25.10.2013) kohde ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (0410902, Ahvenisto, I -luokka) si-
jaitsee n.1km kohteesta länteen. 

Alueen pihamaa on pääosin sorapintainen, ajoväylät osin asfaltoitu. Paikoitusalueella 
on sadevesiviemäröinti. Osin pintavedet imeytyvät maaperään. Lähin vesistö on Vana-
javesi, joka sijaitsee n. 450 metrin etäisyydellä kaakkoon. 

Kasvillisuus 

Kaava-alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä eikä luonnonarvoltaan merkittävää 
kasvillisuutta. 

Kasarmialueen kookkaat lehmusrivit sekä Eureninkadun varren puistoalueet tuovat vih-
reyttä alueen kaupunkikuvaan. Turuntien puurivistöt ja vanha hautausmaa, joka on 
muutettu puistokäyttöön 1800-luvun lopulla sijaitsevat alueen pohjoispuolella. 

Eläimistö 

Alueella ja sen lähiympäristössä ei ole suojelun kannalta merkittävää eläimistöä.  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Matalat pienkerrostalot rajaavat kadunvarsia lähialueen länsipuolella. Eteläosaan on 
rakennettu uusia 3- ja 4 -kerroksisia, pääosin punatiilisiä asuinkerrostaloja. Itäpuolelle 
on valtatie 3:n päälle rakennettu kansi, jonka päällä on värikkäästi rapatut kauppakes-
kus ja asuinkerrostaloja. 

3.1.4 Ympäristön häiriötekijät 

Katualueilta ja vt 3-tieltä kantautuu jonkin verran liikennemelua. Moottoritien päälle ra-
kennettu kansi estää osaltaan valtatieltä tulevaa melua. 

Asemakaavatyötä varten Promethor Oy laati meluselvityksen ja varmisti sen tulokset 
mittaamalla. Selvityksen laatija toteaa, että keskiäänitaso alittaa suurimmalla osalla pi-
hoja sallitun melutason ilman erityistä meluntorjuntaa.  

Selvityksen laatija esittää suosituksia melun huomioimiseksi alueen asemakaavoituk-
sessa. 

3.1.5 Maanomistus 

Alue on kokonaan Senaatti kiinteistöjen hallinnassa. 
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Alueen maanomistuskartta. Kaupungin maanomistus on esitetty vihreällä. 

3.1.6 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat 

Asemakaava 

Suunnittelualue on kokonaan asemakaavoitettu. Nykyinen asemakaava 7-2087 tuli 
lainvoimaiseksi 1992. Kiinteistö on EP -merkinnällä määritelty puolustusvoimien alu-
eeksi. Rakennusoikeus on 30 500 k-m2. Alueesta 50% saa käyttää rakentamiseen. Ra-
kennukset saavat olla enintään 3 -kerroksisia. Muutosalueeseen kuuluu myös noin 
193m2 suuruinen ala asemakaavan 7-1740 mukaan Vuorikadun katualueesta. Alue on 
valtion omistuksessa ja käytännössä kadun sijasta osa rakennettua Suomen kasarmien 
korttelia. 

 
Ajantasa-asemakaava 

Yleiskaava 
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Asemakaavoitusta alueella on ohjannut KV:n 11.1.1984 hyväksymä 
oikeusvaikutukseton yleiskaava, Hämeenlinnan yleiskaava 83, josta ote ohessa. 
Suunnittelualue on esitetty merkinnällä C keskustatoimintojen alueeksi. /s- merkintä 
määrittelee sen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kaakkoispuolella oleva 
kortteli on asuinkerrostalojen alue AK. Muutoin lähialueet lounaassa ja kaakossa ovat 
merkinnällä A osoitettu asuntoalueiksi tai AP pientalovaltaisiksi alueiksi. Turuntien 
pohjoispuolella oleva vanha hautausmaa on merkitty lähivirkistysalueeksi VL. 

  
Ote Hämeenlinnan keskustan osayleiskaavasta 1992 

 

Maakuntakaava 

Valtioneuvosto vahvisti 28.6.2006 voimassa olevan Kanta-Hämeen maakuntakaavan. 
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava vahvistettiin 2.4.2014. Voimassa oleva maa-
kuntakaava jää voimaan siltä osin kuin sitä ei kumota vahvistettavana olevassa vaihe-
maakuntakaavassa.  

Kaavojen yhdistelmässä alue sijaitsee Cs -merkinnällä varustetulla keskustatoimintojen 
alueella, jolla on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Alueen lounasrajalta alkaa As- merkinnällä varustettu, asuntovaltainen taajamatoimin-
tojen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään.  
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 Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä 

 

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukais-
ta alueidenkäytön suunnittelun ohjausjärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä-
nä on valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottamisen lisäksi mm. auttaa 
saavuttamaan alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä 
elinympäristö ja kestävä kehitys. 

Suomen kasarmien korttelia koskevia tavoitteita ovat kulttuuriperinnön vaaliminen, yh-
dyskuntarakenteen täydentäminen ja elinympäristön laatu. 

 

3.3 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kortteli on valtakunnallisesti merkittävä rakennettujen kulttuuriympäristöjen alue. ”Val-
takunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyy-
peittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja 
kehityksestä”. 



13 

 

     

Ote www.rky.fi internetsivustosta 

 

3.3.1 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen 
10.12.2012. Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin 
kuin asemakaava ei toisin määrä. 

Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista 23.12.1999 annetun asetuksen vaatimukset.  

Selvitykset 

Asemakaavamuutosta varten on tehty seuraavat selvitykset ja tutkimukset: 

 Suomen kasarmit, kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriaselvitys, Ark-Byroo Oy, 
20.12.2013 

 Tieliikennemeluselvitys, Promethor Oy, 6.10.2014 

 Ympäristöarviointi (maaperän pilaantuneisuus), Golder Oy, 16.10.2014 

 

Tieliikennemeluselvitys on käsitelty aiemmin, kappale 3.1.4. 

Kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriaselvitys laadittiin Senaatti -kiinteistön tilauksesta. 
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Selvitys on perusteellinen katsaus alueen yleiseen historiaan, kaavoitukseen ja raken-
tamiseen. Lisäksi selvityksessä on yksityiskohtaiset rakennuskortit kaikista säilyneistä 
rakennuksista. 

Ympäristöarviointi laadittiin alueen eteläosasta. Tehdyn tutkimuksen ja maaperän pi-
laantuneisuuden alustavan viitearvioinnin perusteella tutkimusalueen maaperässä on 
kohonneita kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, mutta maaperää ei nykykäy-
tössään eikä suunnitellussa käytössään arvioida pilaantuneeksi. Kaivettua maa-
ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvopitoisuudet ei voida rajoituk-
setta käyttää täyttömaana muissa rakennuskohteissa ja niiden sijoittaminen maankaa-
topaikalle saattaa olla rajoitettua. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet 

Nykyisen käytön loppuessa 1.1.2015 on tullut tarve laatia alueelle kaavamuutos. Kaa-
vamuutoksella luodaan edellytykset alueen tulevalle monipuoliselle käytölle huomioi-
den sen arvo rakennettuna kulttuuriympäristönä.  

Tavoitteena on luoda korttelista elävä kaupunkiympäristö Hämeenlinnan keskustan län-
sipuolelle. 

 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 

Kaavoitustyöhön osallisia ovat seuraavat tahot: 

Valtion ja kunnan viranomaisista /hallintokunnista: Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan 
ELY-keskus, Museovirasto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, kaupungin rakentamispalve-
lut, paikkatieto ja kiinteistö, rakennusvalvonta ja ympäristö. 

Verkostojen haltijoista osallisia ovat ainakin HS-Vesi Oy, Elenia Verkko ja Elenia Läm-
pö Oy sekä AinaCom Oy. 

Maanomistajat ja -haltijat, asukkaat, naapurit, elinkeinonharjoittajat sekä muut asema-
kaavan vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. 

4.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Asemakaavamuutoshanke tuli vireille kun kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 
kaavoituskatsauksen kokouksessaan 7.1.2014. Kaavoituskatsaus kuulutettiin 
15.1.2014. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 17.4.2014, liitteenä 4.   

Asemakaavamuutoksen luonnos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 
11.11.2014. Asiakirjat olivat nähtävillä 24.11. – 12.12.2014. Viranomaisilta pyydettiin 
lausunnot. Luonnoksesta järjestettiin esittelytilaisuus 25.11.2014. Lausuntoja saatiin 
yhteensä seitsemän kappaletta, mielipiteitä ei luonnoksesta saatu. 

Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että Häme-ohjelman monipuolisen asumisen ja 
hyvinvoinnin tavoitteiden mukaisesti asemakaavamuutos tuo sijainniltaan erinomaisen, 
mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen asumisen ja liiketoiminnan mahdollisuuden ydinkes-
kustan tuntuman ja palvelujen äärelle. Uudisrakentamisen volyymi, sijainti ja mittakaa-
va on huolellisesti tutkittu alueen olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja 
historiaan sovittaen. Asemakaavamääräysten lisäksi käyttötarkoituksen muutos ja uu-
disrakentamisen onnistuminen vaativat alueelle myös tarkempia rakennustapaohjeita. 
Hämeen liitto puoltaa asemakaavaehdotuksen laatimista nyt lausunnolla olevan luon-
noksen pohjalta. 

Vastine: Ehdotusvaiheen asemakaava-asiakirjaksi valmistui rakennustapa- ja lähiym-
päristön suunnitteluohje, liite 5. 

Hämeen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavaluonnos perustuu kaupungin, 
Museoviraston ja Hämeen ELY-keskuksen kesken tehtyyn yhteistyöhön. Keskus tote-
aa, että meluntorjunnasta tulisi määrätä kaavassa. 



16 

 
Vastine: Asemakaavamuutoshanketta varten tehtiin liikennemeluselvitys, Promethor 
Oy 6.10.2014. Selvityksessä todetaan, että koska alueen nykyiset rakennukset ovat 
hyvin vanhoja ja tulevat suojelun piiriin, ei rakennuksille ole laskettu julkisivujen ääne-
neristysvaatimuksia. Valtioneuvoston päätös 993/1992 keskiäänitasojen arvoista on 
ohjeellinen. Uudisrakennuksille tulevat julkisivujen ääneneristysvaatimus on Eurenin-
kadun ja Selkäsuonkadun puoleisella tontin n:o 24 rakennuksen julkisivuilla 34dB, mi-
käli rakennus tulee olemaan asuinkäytössä. Muilla uudisrakennusten julkisivuilla kor-
keintaan 30dB. Olemassa olevissa rakennuksissa suurin melutaso on laskettu ennuste-
tilanteessa Turuntien ja Eureninkadun kulmatontilla n:o 7. Ulkoalueiden keskiäänitaso 
alittaa ohjearvot suurimmalla osalla pihoista vähintään osalla pihaa ilman erityistä me-
luntorjuntaa. Tonttien 24 ja 7 osalta meluntorjuntatoimenpiteitä tulisi selvityksen mu-
kaan harkita, mikäli rakennukset tulevat asuinkäyttöön. Ulkoalueiden meluntorjunta on 
mahdollista vähintään 1,5m korkuisilla umpinaisilla aidoilla. Yhtenäinen umpiaita saat-
taa olla vaikeasti toteutettavissa ottaen huomioon alueen kulttuurihistoriallinen arvo. 
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty 34dB (A) meluvaatimus tontin 24 uudisrakennuk-
sen ulkovaipalle. Parvekelasituksen meluntorjuntavaatimus 12dB on syytä lisätä tontin 
24 uudisrakennukselle Eureninkadun ja Selkäsuonkadun suuntaisille julkisivuille. 

Museovirasto toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa itse kaavaratkaisuun. SR-merkintä 
rakennusten pääkäyttönä antaa mahdollisuuden monenlaisiin käyttötarkoituksiin tule-
vaisuudessa. Uudisrakentaminen alueelle on sijoitettu hillitysti, alueen historia huomi-
oon ottaen. Museovirasto ehdottaa kahteen asemakaavakartan rakennusten ja ulkotilo-
jen säilyttämistä kuvaavaan määräykseen sanamuutoksia. 

Vastine: Muutokset tehdään ehdotusvaiheen asemakaavakarttaan. 

Elenia Lämpö Oy:llä ja Elenia Oy verkon suunnittelulla ei ollut huomautettavaa luon-
noksesta.  

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa asemakaavamuutoksen 
luonnoksesta. 

Edellä kuvatut muutokset ja lisäykset tehtiin asiakirjoihin. Lähiympäristön suunnittelu- ja 
rakennustapaohjeet valmistuivat. 

Asemakaavamuutoksen ehdotus täydennettynä lähiympäristön suunnittelu ja raken-
tamistapaohjeilla hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 20.1.2015. Asiakir-
jat olivat nähtävillä 29.1.- 27.2.2015. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot ja osallisilla oli 
mahdollisuus esittää muistutus ehdotuksesta. 

Muistutuksia ei esitetty. 

Hämeen liitto puoltaa lausunnossaan kaavaehdotuksen hyväksymistä. 

Hämeen ELY-keskus toteaa, että myös Turuntien ja Eureninkadun kulmatontilla nro 7 
meluntorjuntatoimenpiteet tulee tehdä, mikäli rakennus tulee asuinkäyttöön. 

Vastine: Olemassa olevien rakennusten meluntorjuntatarve ja -tapa riippuvat tulevasta 
käyttötarkoituksesta. Koska vanhat rakenteet poikkeavat olennaisesti uudisrakennus-
ten rakenteista, meluntorjunta edellyttää mittauksia rakennusten sisätiloissa. Tästä 
syystä asia on luontevinta ratkaista rakennusluvan yhteydessä. 

Museovirasto ehdottaa lausunnossaan, että rakennustapaohjeessa oleva määräys sii-
tä, että tontteja ei saa aidata tulee siirtää asemakaavaan yleismääräykseksi.  

Rakennustapa- ja lähiympäristön suunnitteluohjeeseen Museovirasto esittää muutok-
sia. Uudisrakennusten tyylin ohjauksesta tulee poistaa maininta ”ei vanhaa jäljittele-
vää”. Viraston mukaan ”Suomen Kasarmien kaltaisessa kohteessa pitää säilyttää mah-
dollisuus tehdä uudisrakentaminen monella tavalla, päätavoitteena on laadukas raken-
taminen, hyvien materiaalien käyttö ja detaljien huomioiminen. Myös vanhaa voi jäljitel-
lä tai käyttää jossain asiassa uusvanhaa tyyliä, jos se tehdään hallitusti, tietoisesti ja ti-
lanteeseen sopivasti. Tärkeintä on että uudet ja vanhat rakennukset muodostavat eh-
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jän ja hallitun, miellyttävän kokonaisuuden.” Museovirasto esittää lisäksi pienempiä 
muutoksia ohjeiden yksityiskohtiin. 

Vastine: Muutokset tehdään asiakirjoihin. 

HS-Vesi kertoo lausunnossaan, että loppuvuodesta 2014 tutkittiin alueen nykyisen ve-
sijohtoverkoston rakenne ja kunto. HS-vesi esittää, että liitekartassa oleva vesijohto-
verkoston aluevaraus, joka sisältää nykyisen verkoston lisäksi uusia varauksia lisättäi-
siin asemakaavakarttaan. 

Vastine: Asemakaavakarttaan on lisätty HS-Veden toimittamat aluevaraukset rasittee-
na.  

Elenia Oy verkon suunnittelu ilmoitti, että käyttäjän edustan taholta oli ilmoitettu tarve 
varautua sähkön tarpeen kasvuun. Siitä syystä yhtiö esittää varautumista uuteen puis-
tomuuntamon paikkaan. 

Vastine: Asemakaavassa esitetään ohjeellinen muuntamon rakennuspaikka olemassa 
olevan jätekatoksen viereen LPA-alueelle. 

Elenia Lämpö Oy:llä ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa 
asemakaavamuutoksen ehdotukseen. 

Rakentamista ohjaavaan rakennustapa- ja lähiympäristön suunnitteluohjeeseen tehtiin 
korjauksia ja muutoksia. 

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen asemakaavamuutoksen tultua hyväksytyksi 
kaupunginvaltuustossa on osallisilla valitusmahdollisuus tehdystä päätöksestä.    

Asemakaavahanke esitellään sen eri vaiheissa kaupungin internet-sivulla osoitteessa: 
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Kaavat-ja-rakentaminen/Kaavoitus/Vireilla-olevat-
kaavat/ 

Osallisia on tiedotettu ja kuultu hankkeen alkuvaiheesta lähtien. 

4.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa.  

Hankkeesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 26.3.2014 Hämeen ELY -keskuksen ja 
Museoviraston kanssa. 

Alueen vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ym verkostoista pidettiin erillinen tekninen neuvot-
telu 4.9.2014.  

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot valtion viranomaisilta.  

 

4.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Asemakaavamuutoksen alueelle ei ole laadittu asemakaavoituksen yhteydessä erilai-
sia vaihtoehtoja. Luonnos perustuu kaupungin, Museoviraston, Hämeen ELY -keskuk-
sen sekä tilaajan kanssa tehtyyn yhteistyöhön sekä neuvotteluihin. 
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muutoksessa on esitetty 34dB (A) meluvaatimus tontin 24 uudisrakennuksen ulkovai-
palle. Parvekelasituksen meluntorjuntavaatimus 12dB esitetään tontin 24 uudisraken-
nukselle Eureninkadun ja Selkäsuonkadun suuntaisille julkisivuille. 
 

5.5 Pintavedet ja tulvasuojelu asemakaavassa 

Suomen kasarmien alueen tonteilta tulevat hulevedet johdetaan normaalilla tavalla sa-
devesiviemäröinnin kautta. Osittain pintavedet imeytyvät laajojen pihakenttien sora-
pintaan.  

 

5.6 Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia arvioitiin suhteessa nykytilanteeseen ja voimassa olevaan asemakaavaan. 

5.6.1 Asemakaavan vaikutukset  

Vaikutukset asumiseen 

Asemakaava-alueen uusi asukasmäärä on arviolta noin 170 henkilöä. Tällä hetkellä 
Myllymäen asukasluku on noin 2 700 henkilöä.  

Vaikutukset kaupunkirakenteeseen 

Asemakaavan toteutuksen myötä alueen käyttötapa muuttuu täysin alkuperäisestä. 
Suljettu ja vartioitu alue tulee olemaan avoin ja vetovoimainen osa kaupungin keskus-
taa. On oletettavaa, että moniin rakennuksiin tulee sijoittumaan asumista ja palveluja 
sekä erilaista liiketoimintaa. 

Suomen kasarmeista tulee toiminnallisesti entistäkin merkittävämpi osa Hämeenlinnan 
kaupunkirakennetta. Alueen historiallinen luonne sekä sitä halkova kevyen liikenteen 
väylä liittävät sen luontevaksi osaksi kaupunkia luoden uuden historiakerrostuman kau-
punkikuvaan. 

Vaikutukset ihmisten elinympäristöön 

Elinympäristö tulee monipuolistumaan. Historiallisten kerrostumien avautuminen ylei-
seksi osaksi Hämeenlinnaa rikastuttavat ihmisten kokemaa kaupunkiympäristöä. Alu-
een mahdollinen tuleva käyttötarkoitus: asunnot, palvelut, liike- ja työtilat luovat puitteet 
elävälle keskustan osalle. 

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan 

Oleva, puhutteleva punatiili- ja puuarkkitehtuuri säilytetään ja alue avataan yleisölle. 
Tämä rikastuttaa merkittävästi kaupunkikuvaa. Vehreät, istutetut osa-alueet täydentä-
vät hyvin säilynyttä kokonaisuutta. 

Vaikutukset liikenteeseen ja kunnallistekniikan verkostoihin 

Ajoneuvoliikenne ei tule merkittävästi muuttumaan tulevan käytön myötä. Kortteliin ei 
tule uusia katuja, sisäiset yhteydet hoidetaan LPA -alueen välityksellä. Liittymät katu-
verkostoon on järjestetty Vuorikadulta, Selkäsuonkadulta sekä Eureninkadulta. 

Kunnallistekniikan verkostot perustuvat olemassa oleviin linjoihin, joita on suhteellisen 
yksinkertaista jatkaa. 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Asemakaavan muutoksella on jonkun verran vaikutusta yhdyskuntatalouteen. Uutta ka-
tuverkostoa ei tarvita eikä olevaan tarvitse tehdä muutoksia. Verkostot ovat toimivia ja 
helposti jatkettavissa. 

Alueen rakentamiskustannukset voidaan arvioida olevan kohtuullisia sijainti huomioi-
den. Uudisrakentamisessa on julkisivujen materiaaleihin ja jäsentelyyn kiinnitettävä ta-
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vallista tarkempaa huomiota, mutta laadukkaita ratkaisuja on mahdollista tehdä ilman 
kustannuslisää.  

Alue saattaa houkutella erittäin keskeisen sijainnin ja hyvien palveluiden takia uusia 
asukkaita toisilta paikkakunnilta. 

5.6.2 Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 25 §) mukaan asemakaavan selostuksessa 
on mm. esitettävä selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
ja maakuntakaavaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa.  

Asemakaavamuutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. 

Asemakaavamuutos on pääosin voimassa olevan maakuntakaavan mukainen. Asema-
kaava noudattaa maakuntakaavassa olevaa kohdemerkintää Cs keskustatoimintojen 
alue, jolla on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Asemakaavan avulla varmiste-
taan korttelin tuleva käyttö mahdollisimman monipuolisena keskustan osana. 

5.6.3 Asemakaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin 
otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39 §).  

 

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

Alue sijaitsee olemassa olevien teknisten verkostojen alueella. Nykyisen kes-
kustatoimintojen alueen kehittäminen tukee kestävää kehitystä ja elävää kes-
kustaa.  

Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

Asemakaavamuutos monipuolistaa asuntotarjontaa alueella. Mahdollisuus liike- 
ja palvelutoimintojen tarjonnalle parantaa alueen palvelutarjontaa.  

Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

Kaava-alue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Kadut on rakennettu ja joukkolii-
kenne järjestetty.  

Ympäristöhaittojen vähentäminen 

Alueella ei ole ympäristöhaittoja. 

Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 

Olevat rakennukset suojellaan. Olevat puurivistöt ja istutukset säilytetään. Alu-
eella ei ole luonnonympäristöä.  

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Virkistykseen soveltuvaa piha-aluetta tulee jäämään huomattavasti.  

Haitat maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle 

Asemakaavamuutosta laadittaessa kuullaan osallisten mielipiteitä. Muutoksesta 
ei ole haittaa omistajalle, joka on kaavamuutosaloitteen tekijä. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

Toteuttaminen voidaan aloittaa kaavamuutoksen saatua lainvoiman.  

Alueella tapahtuvat ympäristössä näkyvät muutokset ja korjaustyöt tulee hyväksyttää 
Museovirastossa. Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja -valvonnan kautta osal-
taan rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. Asemakaavan lisäk-
si noudatetaan lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohjeita. 

 

 

Hämeenlinnassa 9.3.2015 

 

 

Päivi Saloranta 

tilaajajohtaja 

yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajayksikkö 

Hämeenlinnan kaupunki 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 109 Hämeenl nna Täyttämispvm 05.01.2015
Kaavan nimi Suomen Kasarm t
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 15.01.2014
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 2503
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,9779 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 3,9779
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,9779 100,0 20030 0,50 0,0000 -10470
A yhteensä 0,5013 12,6 4050 0,81 0,5013 4050
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,7605 19,1   0,7412  
E yhteensä     -3,9586 -30500
S yhteensä 2,7161 68,3 15980 0,59 2,7161 15980
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 15 15980 15 15980



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,9779 100,0 20030 0,50 0,0000 -10470
A yhteensä 0,5013 12,6 4050 0,81 0,5013 4050
AL 0,5013 100,0 4050 0,81 0,5013 4050
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,7605 19,1   0,7412  
Kadut     -0,0193  
LPA 0,7605 100,0   0,7605  
E yhteensä     -3,9586 -30500
EA     -3,9586 -30500
S yhteensä 2,7161 68,3 15980 0,59 2,7161 15980
SR 2,7161 100,0 15980 0,59 2,7161 15980
M yhteensä       
W yhteensä       

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 15 15980 15 15980
Asemakaava 15 15980 15 15980



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

                      






