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Kaavoitusyksikössä on laadittu asemakaavan muutosehdotus 11. kaupunginosan kortte-
lin 1025 tontille 2 osoitteessa Ohrakatu 7. Nykyiseen kerrostaloon on suunnitteilla pe-
ruskorjaus, jonka yhteydessä tontin omistaja hakee tontin rakennusoikeuden ja kerroslu-
vun muuttamista siten, että nykyiseen asuinkerrostaloon on mahdollista rakentaa yksi li-
säkerros asuinkäyttöön, tehdä ulkoseinien lisäeristys sekä rakentaa piha-alueelle erilli-
nen huoltorakennus. Hakija esittää Ohrakadun levennysosan liittämistä tonttiin. Kaavas-
ta poistettaisiin erillisen lämpökeskuksen rakennusoikeus.

Asemakaavamuutoksesta laaditaan maankäyttösopimus kaupungin ja maanomistajan,
HYVA oy:n välille.

SIJAINTI

Suunnittelualue sijaitsee Paavolan (11.) kaupunginosassa Hyvinkään keskustasta noin 2
kilometriä luoteeseen osoitteessa Ohrakatu 7. Paavolan kaupunginosan aluekeskus si-
jaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sen pohjois- ja länsipuolilla. Suun-
nittelualueen pinta-ala on noin 0,695 hehtaaria.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ

NYKYTILANNE
Yleiskaava
Alue on asuinkerrostalojen aluetta (AK). Alueen kerrosalasta pääosa varataan asunto-
käyttöön kerrostaloissa. Alueelle saa sijoittaa myös palveluja ja toimitiloja, joiden käyttö
ei aiheuta häiriötä asuinympäristölle. Alueen tonttitehokkuudeksi suositellaan e=0,4 -
0,6.

Asemakaava
Alueen voimassa oleva asemakaava (11:006) on vahvistettu 30.6.1970. Tontin käyttö-
tarkoitus on AK5, asuntokerrostalojen korttelialue. Tontin rakennusoikeus on 3000 k-m2.
Sallittu kerrosluku on V. Asemakaavamääräysten mukaan asuntojen keskipinta-alan tu-
lee olla suurempi kuin 55 m2. Tonteilla on varattava lasten leikkipaikkaa yhtenäisenä
alueena 10 m2 / 50 m2 kerrosalaa. Leikkialueen ja rakennusten asuntojen pääsisään-
käynnin välille on osoitettava ajoneuvoliikenteestä eroitettu kulkutie. Autopaikkoja on va-
rattava tontilla:
1 ap / huoneisto.

ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien pienasuntojen rakentami-
nen Haka-Paavona tunnetun HYVA:n vuokrakerrostalontalon peruskorjauksen yhtey-
dessä. Uudisrakentaminen tapahtuisi toteuttamalla lisäkerros. Kasvava rakennusoikeus
johtaa myös kasvavaan autopaikkojen järjestämistarpeeseen. Tämä on mahdollista, kun
purettua lämpökeskusta varten varattu rakennusala on liitetty osaksi pysäköimispaikan
tontinosaa ja laajentamalla asuinkerrostalotonttia liittämällä osa Ohrakadun katualueen
levennyksestä tonttiin. Katualue supistuu vastaavasti. Tontin rakennusoikeus kasvaa
600 k-m2:llä 3600 k-m2:een. Jotta rakennusta voidaan korottaa, on suurin sallittu kerros-
luku korotettu viidestä kuuteen.



Suunnittelualue kuuluu tärkeälle pohjavesialueelle ja kaavassa on tämä huomioitu kaa-
vamääräyksellä. Mm. pohjavettä vaarantavat lämmitysjärjestelmät kielletään. Tontille
annetaan myös hulevesien käsittelytapojen valintaan

Nykyisen asemakaavan mukainen 3000 k-m2:n rakennusoikeus on korotettu 3600 k-
m2:een lisäkerroksen toteuttamista silmällä pitäen. Tontin koko kasvaa 4211 m2:stä
noin 4491 m2:een. Samalla tonttitehokkuus kohoaa et = 0,71:stä et = 0,80:aan.

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 28.3.2014 Aamupostissa sekä
kirjeitse naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyille osallisille. Osalliset
ovat voineet tutustua kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja antaa sii-
tä sekä koko hankkeen suunnitelmasta palautetta kaavan vireille tulon jälkeen.

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.6 – 24.7.2014 välisen ajan. Luonnoksesta saa-
tiin neljä lausuntoa. Hyvinkään kaupunginmuseo ilmaisi, että vaikka Hyvinkään keskus-
taajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa ei ole erillistä korttia kohteena oleval-
le korttelin osalle, on siihen sovellettavissa Paavolan muiden kerrostaloalueiden hoi-
tosuositusta. Rakennukset ovat tyypillisiä 1970-luvun elementtikerros-taloja ja alueen
korttelirakenne ja arkkitehtuuri pyrittävä säilyttämään. Rakennuksissa tarvittavat muu-
tokset ja lisäykset tulee sovittaa alueen ominaisluonteeseen. Hyvinkään kaupungin ym-
päristöpalvelut pohti, pitäisikö asemakaavassa antaa määräyksiä hulevesien hyödyntä-
miseen ja viivyttämiseen liittyen sekä rajoittaa maalämpökaivojen rakentamista. Te-
liasonera Oyj esitti telekaapeliensa sijainnin ja Caruna Oy sähkönjakeluverkkonsa si-
jainnin.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
Tontilla olevaa asuinkerrostaloa korotetaan, jolloin se muuttuu hallitsevammaksi kau-
punkikuvassa. Toisaalta korotuksen rakentamisen yhteydessä vanha rakennus voidaan
peruskorjata, ja sen 1970-luvun pelkistettyä betonielementtiarkkitehtuuria voidaan elä-
vöittää uudella, arkkitehtuuriltaan poikkeavalla korotusosalla. Uuden ja vanhan on kui-
tenkin yhdessä luotava sopusointuinen kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Tämän arvos-
telussa vaikuttavat Paavolassa jo tehdyt vahojen asuinkerrostalojen perusparannus-
hankkeet, joissa 1970-luvun arkkitehtuuria ja materiaaleja on korvattu tämän päivän ark-
kitehtuuriaiheilla, väreillä ja materiaaleilla.

Tontilla ollut vanha lämpökeskus voidaan purkaa.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Tontilla ei ole ollut luonnonympäristöä. Tontilla säilyy istutettua pihakasvillisuutta

Muut vaikutukset
Tontin lisärakentaminen luo tarpeen järjestää lisää autopaikkoja tontille. Autojen pysä-
köintiin varataan entistä suurempi osa tontista. Vaikka autopaikkanormi arvioidaan kaa-
van laatimien aikana uudelleen, vastaa vanha normi suunnilleen uusissakin vastaavissa
asemakaavoissa käytettyä autopaikkanormia.

Kaavamääräyksillä on varauduttu myös pääradan rautatiemelun aiheuttamaan häiriöön
ulko-oleskelualueilla. Myös pohjaveden suojelusta on annettu kaavamääräys. Määräyk-
seen liittyen on kielletty mm. pohjaveden vaarantavat lämmitysjärjestelmät. Myös hule-
vesien käsittelystä on annettu yleispiirteisiä määräyksiä, joissa ohjataan sopivien käsitte-
lytapojen valintaan suurimpien hulevesivirtaamien rajoittamiseksi. Määräys perustuu Hy-
vinkään hulevesiohjelman 2013-20 mukaiseen hulevesien käsittelyn prioriteettijärjestyk-
seen. Tontti sijaitsee Kulomäen liepeen hiekkamoreenialueella, joten imeyttäminen tul-
lee kyseeseen hulevesien hallinnan keskeisenä keinona.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen on tarkoitus aloittaa asemakaavan vahvistumisen jälkeen.



ASEMAKAAVANMUUTOKSEN JA TONTTIJAON MUUTOKSEN KÄSITTELY JA
LASKUTUS

Maanmittausinsinööri on laatinut ehdotuksen tonttijaoksi. Tonttijako on laadittu asema-
kaavan muutosehdotuksen mukaisesti. Tonttijaolla muodostetaan korttelin 1025 tontti 3.

Ennen kaavan hyväksymistä, laaditaan maankäyttösopimus kaupungin ja maanomista-
jan välillä. Sopimus saatetaan hyväksymiskäsittelyyn, kun kaavaehdotus on ollut viralli-
sesti nähtävillä.

Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus ja se tulee asettaa MRA 27§ mu-
kaisesti nähtäville 30 päiväksi.

Tonttijako on asemakaavan kanssa yhtä aikaa nähtävillä ja se hyväksytään kaupungin-
hallituksessa samassa yhteydessä kuin asemakaavan muutosehdotus.

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille tontin 11-1025-2 omistajan, Hyvinkään
Vuokra-asunnot Oy:n (HYVA), aloitteesta ja palvelee em. yhtiön etua, joten hakijaa las-
kutetaan asemakaavan muutoksesta teknisen lautakunnan 24.9.2013 / 163§ tekemän
päätöksen mukaisilla korvauksilla. Haettu muutos ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 27
§ :n tarkoittama vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, mutta ei myöskään
maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n tarkoittama vaikutukseltaan merkittävä asemakaa-
van muutos. Tällöin hakijalta peritään muutoksesta yhteensä 6 000 € sekä lisäksi tar-
peelliset kuulutukset á 400 €. Korvaukset ja kuulutuskustannukset peritään kahdessa
erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen laa-
dinnan käynnistymistä ja loppuosa palkkiosta, sekä kuulutuskustannukset muutoksen
tultua lainvoimaiseksi.

Liitteet
Asemakaavan muutosehdotus ja selostus liitteineen

Esitys
Kaavoituspäällikkö

Esitetään kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen ja
tonttijaon MRA 30§ mukaista nähtävilleasettamista varten.

Hakijalta on päätetty periä teknisen lautakunnan 24.9.2013 / 163 § mukainen palkkio
6000 € sekä tarpeelliset kuulutukset 400 € / kuulutus. Asemakaavan muuttamisesta teh-
dyn päätöksen jälkeen on laskutettu puolet kiinteistä kustannuksista. Kuulutuskustan-
nukset (1 200€) ja loput asemakaavan muuttamiseen kuuluvista kustannuksista (3 000
€) peritään asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokous keskeytettiin 18:55.
_________________________________________________________________________________
Kh 29.9.2014 / § 275

ERILLINEN LIITE:
Asemakaavan muutosehdotus ja selostus liitteineen (korjattu 25.9.2014)

Teknisen lautakunnan käsittelyssä olleessa asemakaavaehdotuksessa oli virheellisesti
merkitty hankkeen kerrosluvuksi 6, kun sen pitää olla 7. Tämä johtuu siitä, että vuonna
2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain myötä aiemman lainsäädännön sal-
lima maanpäällinen kellarikerros lasketaan nyt mukaan kerroslukuun. Hanke on edelleen
sama eli rakennusta korotetaan yhdellä kerroksella.



Kerrosluku on korjattu nykysäännösten mukaiseksi nähtäville asetettavaan asemakaa-
vaan.

Esitys KJ
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 11. kaupunginosan korttelin 1025 tontille 2 (Oh-
rakatu 7) laaditun asemakaavan muutosehdotuksen ja tonttijaon ja päättää asettaa ne
nähtäville. Nähtävilläoloaika on 30 päivää.

Päätös
Esitys hyväksyttiin.

_________________________________________________________________________________
Kh 17.11.2014 / § 339

ERILLINEN LIITE:
Asemakaavan muutosehdotus ja selostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus ovat olleet nähtävillä 2.-
31.10.2014. Ehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia.

Esitys KJ
Kaupunginhallitus hyväksyy 11. kaupunginosan korttelin 1025 tontille 2 (Ohrakatu 7)
laaditun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:
ote, valitusosoitus, asemakaava +selostus: Uudenmaan ELY-keskus:

Lainvoimaisuuden jälkeen:
 kuulutus
 ote, asemakaava + selostus, kuulutus: Uudenmaan liitto, Uudenmaan maanmit-

taustoimisto, tekninen keskus
 ote, asemakaava + selostus, tonttijakokartta, kuulutus: rakennusvalvonta
 ote, tonttijakokartta: kaupunkimittaus
 ilmoitus voimaantulosta: Uudenmaan ELY-keskus


