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VÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 
 
 
 

1  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI  
Suunnittelualue sijaitsee Paavolan (11.) kaupunginosassa Hyvinkään keskustasta noin 2 kilometriä 
luoteeseen. Paavolan kaupunginosan aluekeskus sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyy-
dessä sen pohjois- ja länsipuolilla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,695 hehtaaria. 

1.3 KAAVAN TARKOITUS 
Asemakaavan muutos käynnistyy tontin omistajan, Hyvinkään Vuokratalot Oy:n hakemuksesta. Ha-
kemuksen liitteenä on tontinkäyttösuunnitelma. Asemakaavamuutoksesta laaditaan tarvittaessa 
maankäyttösopimus. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin rakennusoikeuden lisääminen ja kerrosluvun muutta-
minen siten, että nykyiseen asuinkerrostaloon on mahdollista rakentaa yksi lisäkerros asuinkäyttöön, 
tehdä ulkoseinien lisälämmöneristys sekä rakentaa piha-alueelle erillinen huoltorakennus. Hakija 
esittää myös Ohrakadun osan liittämistä omistamaansa tonttiin ja erillisen lämpökeskuksen raken-
nusoikeuden poistamista. 
 
Hakijan mukaan alueella on kysyntää pienille vuokra-asunnoille. Tontin laajentamistarvetta ja lämpö-
keskuksen purkamista hakija perustelee suurten huoneistojen jakamisen ja lisäkerroksen rakentami-
sen kautta kasvavalla asuntomäärällä ja edelleen tätä kautta lisääntyvällä autopaikkojen järjestämis-
tarpeella. 
 
Rakentamalla lisäkerros peruskorjaamalla koko keskeisellä ja näkyvällä paikalla oleva rakennus 
saadaan koko alueen ilmettä nostettua. Samalla alueen rakenne tiivistyy. 

1.4 KUVAT JA LIITTEET  
Kuvat: 
1. Paavolan alue vuoden 1938 topografiakartassa 
2. Asemakaavan 11:006 karttaote, suunnittelualueen sijainti sekä vanhaa tiestöä ja rakennuskantaa 
3. Ote GTK:n maaperälkartasta 
4. Raideliikennemelu päivisin nykytilanteessa (Liikenneviraston EU-meluselvitys 2012) 
5. Raideliikennemelu öisin nykytilanteessa (Liikenneviraston EU-meluselvitys 2012) 
6. Raideliikennemelu vuoden keskiäänitasona (Lden) (Liikenneviraston EU-meluselvitys 2012) 
7. Maakuntakaavaote 
8. Yleiskaavaote 
9. Ote asemakaavatilanteesta 
10. Näkymä Jussilankadulta 
 
Liitteet:  
1. Otteita hakijan teettämästä tontinkäyttösuunnitelmasta 

1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT  
 
1. Lauri Putkonen: Hyvinkään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 
2. Liikennevirasto, FCG oy: EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) toisen vaiheen mukainen 
ympäristömeluselvitys 
3. Olavi Junnila: Hyvinkään seudun historia. 1988. 
4. Lea Bergström, Heli Javanainen, Raisa Laurila-Hakulinen (toim.): Unelma kaupungista – suunnit-
telua ja rakentamista Hyvinkäällä. Hyvinkään taidemuseon julkaisuja 9. 1994. 
5. Hyvinkään hulevesiohjelma 2013-2020 
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2  TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 
Asemakaavamuutos käynnistyi tontin omistajan hakemuksesta. Kaupunginhallitus päätti asemakaa-
van muutoksen käynnistämisestä 24.3.2014 §93. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 
31.3 – 30.4.2014. Ohjelmasta saatiin kaksi lausuntoa (Caruna Oy ja kaupungin varhaiskasvatuspal-
velut). 
 
Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä (valmisteluvaiheen kuuleminen) 9.6. – 24.7. 2014. 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa (Teliasonera Oyj, Cauruna Oy, Hyvinkään kau-
punginmuseo ja Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut). Lausuntojen sisältö on kohdassa 
4.3. 
 
Asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syyskuussa 2014. Asemakaavamuutoksen hy-
väksymisestä päättää kaupunginhallitus. 

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 
Asuinkerrostalotonttia laajennetaan liittämällä osa Ohrakadun katualueen levennyksestä tonttiin. Ka-
tualue supistuu vastaavasti. Tontin rakennusoikeus kasvaa 600 k-m2:llä 3600 k-m2:een. Jotta ra-
kennusta voidaan korottaa, on suurin sallittu kerroslukua korotettava. Kerroslukua on korotettava 
myös sen vuoksi, että aiemman lainsäädännön mukainen maanpäällinen kellarikerros on voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan laskettava mukaan kerroslukuun. Kerroslukua korotetaan siten vii-
destä seitsemään. Kasvava rakennusoikeus johtaa myös kasvavaan autopaikkojen järjestämistar-
peeseen. Tämä on mahdollista, kun purettua lämpökeskusta varten varattu rakennusala on liitetty 
osaksi pysäköimispaikan tontinosaa. 
 
Nykyisen asemakaavan mukainen 3000 k-m2:n rakennusoikeus on korotettu 3600 k-m2:een lisäker-
roksen toteuttamista silmällä pitäen. 
Tontin koko kasvaa 4211 m2:stä noin 4491 m2:een. Samalla tonttitehokkuus kohoaa et = 0,71:stä et 
= 0,80:aan. 
 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN  
Tontin ympäristön rakennuskanta ja kunnallistekniikka on valmis, jolloin rakentaminen on mahdollista 
kaavamuutoksen voimaan tulon jälkeen. 
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3  LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 
Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue on välittömästi Paavolan kaupunginosan aluekeskuksen lounaispuolella, noin 2 km 
Hyvinkään liikekeskustasta luoteeseen. Alueen pohjoispuolitse kulkee alueen pääkatu, Jussilankatu.  
 
Suunnittelualueen historiaa 
 

 
Paavolan kaupunginosa säilyi ilmeeltään avoimena viljelymaisemana 1960-luvulle saakka. Vanhan 
(Vaiveronkadun) tielinjan varrelle ja pienempien teiden varteen oli muodostunut tilakeskusten harva 
verkko. 
 
Hyvinkään 1920-luvun alussa Paavolan tilan ja kunnosti sen päärakennuksen tilapäiseksi kunnallis-
kodiksi. Hoidokkien kokonaismäärä kohosi nopeasti yli maksimiluvun, joten kunnan täytyi rakentaa 
uusi päärakennus. Heikki Siikonen suunnitteli vuonna 1924 valmistuneen Paavolan kunnalliskodin 
päärakennuksen.  
 
Vanha Jussilan päärakennus on nykyisin päiväkotina. 
 
Unelma kaupungista – Suunnittelua ja rakentamista Hyvinkäällä -teoksessa tuodaan esille, että Hy-
vinkään ilme alkoi muuttua nopeasti 1960-luvulla, jolloin kaupungin väkiluku nousi 27000:sta lähes 
35 000:een. Keskustan uudistamisen ohella uusia asuinalueita rakennettiin sekä kaupungin etelä- et-
tä pohjoispuolelle. Asemakaava-arkkitehti Keijo Planmanin johdolla laadittiin suunnitelmat mm. Paa-
volan - Kulomäen kerros- ja pientaloalueille. Uusien alueiden kaavoitus noudatteli pääpiirteiltään Olli 
Kivisen laatiman, vuonna 1972 hyväksytyn yleiskaavan henkeä.  
 

v. 1969 laajenneen kaupungin muut osat käsiteltiin yleisluonteisesti. Yleiskaavassa uusia 
kasvusuuntia osoitettiin pääasiassa kaksi: pohjois-koillinen ja etelä-kaakkoinen. Pohjoisessa 

Kuva 1: Paavolan alue vuoden 1938 topografiakartassa © Maanmittauslaitos 
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kasvu nivoutuisi entisiin alueisiin, sillä Vieremää ja Paavolaa voitiin jatkaa Kulomäen pohjois-
laitaan saakka.  

 
Kaupunkikuvallisesti Planmanin näkemys oli hyvin järjestelmällistä ja perustui suorakulmaiseen ka-
tuverkostoon sijaan suoriin näkymiin. Uutta aluetta luonnostellessaan Planman pyrki löytämään pe-
rusakselit ympäröivästä kaupunkirakenteesta ja maastosta. Paavolan - Kulomäen alue on tästä mal-
liesimerkki: suorakulmainen katuverkosto muodostaa korttelialueet haarukkamaisten pussikatujen 
varsille. Liikenneverkko erittelee eri liikennemuodot, ja palvelut sijoittuvat kevyen liikenteen raittien 
yhteyteen.  
 

 

 
Paavolan alue toteutettiin kiihkeimmän rakentamisvimman aikana 1970-luvulla, jolloin rakennusten 
arkkitehtuuriin ei kiinnitetty erityistä huomiota. Juuri rakennusten ulkoasu on saanut arvostelua osak-
seen. Paavolan alue on kuitenkin puisto- ja kevyen liikenteen verkostonsa ansiosta turvallinen ja 
viihtyisä alue, jossa tänä päivänä on runsaasti harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksia. 
 
Rakennettu ympäristö 
Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontille on rakennettu elementtirakenteinen kerrostalo, 
Paavolan Haka. Talossa on kuusi kerrosta (viisi asuinkerrosta ja ns. maanpäällinen kellarikerros, jota 
voimassa olevassa kaavassa ei ole laskettu mukaan kerroslukuun) ja sen kerrosala on 2907 k-m2. 
Talossa on 40 asuinhuoneistoa ja talon yhteenlaskettu huoneistoala on 2351 h-m2. Tontilla on lisäksi 
vuonna 1972 rakennettu lämpökeskusrakennus, jonka kerrosala on 148 k-m2. Talo on nyttemmin lii-
tetty kaukolämpöverkkoon, joten lämpökeskus on nykyisellään tarpeeton. 
 
Jussilankadun pohjoispuolella on Jussilankadun päiväkoti. Suunnittelualueen itäpuolella on Paavo-
lan vanhainkoti, jonka vanha päärakennus on kulttuuriympäristön hoito-ohjelman kohde: 

 
Paavolan kunnalliskodin, nykyisen vanhainkodin, kaksikerroksinen kivinen päärakennus on ra-
kennettu vuosina 1922-24 rakennusmestari Heikki Siikosen piirustusten mukaan. Vaaleaksi ra-

Kuva 2:Asemakaavan 11:006 karttaote, suunnittelualueen sijainti sekä vanhaa tiestöä ja ra-
kennuskantaa 
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patut julkisivut ovat klassistiset ja rakennuksen ulkonevaa keskiosaa hallitsee taitekattoinen 
frontoni. Samalta ajalta on myös pihan kivinen talousrakennus. Toisella puolen kunnalliskotia on 
laajahko pihapuisto. 
 
Kohteen valintaperusteet: 1920-luvun klassisistinen sosiaalilaitoksen miljöö. 
Kaavatilanne: Asemakaavassa merkintä Ys 1, e=0,50 
Hoitoehdotus: Rakennuksia tulee vaalia siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 

 
Eteläpuolella kapeana puistokaistaleen toisella puolella on 1970-luvun alkupuolen omakotitaloalue. 
Ohrakadun länsipuolella on asuinkerrostalokortteli niin ikään 1970-luvun alkupuolelta. Kortteli on 
ajan kaavoituskäytännön mukaan avokulmainen. Asuinrakennukset ovat ns. maanpäällinen kellari-
kerros mukaan lukien 4- tai 6-kerroksisia. 
 
Luonnonympäristö ja maisema 
Suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuinaluetta, jossa ei ole varsinaista luonnonympäristöä. Ton-
tilla ja mm. naapurin vanhainkotitontilla on puistomaista ympäristöä nurmikkoineen, puuryhmineen ja 
oleskelualueineen. 
 
Maaperä 

 
Kuva 3: Ote GTK:n maaperäkartasta 
 
Tontti on maaperäkartan mukaan hiekkamoreenia. Tontin etelärajalla maalaji muuttuu hienoksi hie-
daksi. 
 
Pohjavesi 
Suunnittelualue kuuluu Hyvinkään 1. luokan pohjavesialueen piiriin. 
Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan haettaessa lupaa rakentamiseen pohjavesialu-
eella, on lupa-asiakirjoihin liitettävä tarvittaessa asiantuntijan laatima pohjaveden hallintasuunnitelma 
ja siihen liittyvä pohjaveden tarkkailuohjelma. Rakennustyöstä tulee vaadittaessa esittää pohjara-
kennussuunnitelma. 
 
Tehtäessä rakennustöitä pohjavesialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pilaantu-
misen estämiseen. Tarvittaessa on pohjaveden pinnan korkeus mitattava tai muutoin luotettavasti 
selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja 
alimman kaivutason välille jätettävä vähintään 3 metrin paksuinen suojakerros. Rakentamisessa on 
huolehdittava, ettei pohjaveden pintaa alenneta. Täyttöjä tehtäessä on täyttöainesten oltava laadul-
taan täyttöön soveltuvia puhtaita kivennäismaita. Täyttömaiden alkuperä on tarvittaessa selvitettävä 
rakennusvalvontaviranomaiselle. 
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Piha-alueita ei tule päällystää tarpeettoman laajalti, pohjaveden riittävyyden varmistamiseksi. Tär-
keillä pohjavesialueilla on varastorakennusten ja autosuojarakennusten sekä huoltorakennusten ala-
pohjat rakennettava tiiviiksi. 
 
Likaisia pintavesiä tuottavien alueiden pintavedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tai ne 
on johdettava suunnitellusti alueen hulevesiviemärijärjestelmään. 
 
Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen ja maaperään tai vesistöön sijoi-
tettavan lämmönkeruuputkiston (maapiiri tai keruupiiri vesistöön) asentaminen on luvanvaraista (ra-
kennusvalvonnan ohjekirje Maalämpökaivo ja lämmönkeruuputkisto pohjavesialueelle, tammikuu 
2014). Lämmönkeruuputkiston poraamisen edellytykset tulee etukäteen selvittää rakennusvalvon-
nasta. Ohjeen mukaan lämpökaivoa tai maapiiriä ei voi myöskään rakentaa alueelle jossa on ase-
makaavassa tai yleiskaavassa kielletty lämpökaivon tai maapiirin rakentaminen. Lämpökaivo pora-
taan omalle kiinteistölle niin, ettei se aiheuta haittaa naapurille tai vaikuta naapurin asemaan heiken-
tävästi. Lämpökaivo on porattava ensisijaisesti pystysuoraan. Lämpökaivon sijoittamisessa on huo-
mioitava ohjeessa annetut vähimmäisetäisyydet. Maalämpöjärjestelmässä käytettävä lämpöneste ei 
saa olla haitallista pohjavedelle. 
 
Hulevedet 
Hyvinkään kaupungin hulevesiohjelman 2013 - 2020 mukaan hulevedet käsitellään ja johdetaan seu-
raavan prioriteettijärjestyksen mukaan: 

I. Vähennetään syntyvän huleveden määrää. 
Ympäristöä rakennetaan ja ylläpidetään siten, että runsaasti hulevesiä muodostavia pintoja 
sekä laatuhaittaa aiheuttavia tekijöitä olisi mahdollisimman vähän. 

II. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan. 
Sade- ja hulevedet hyödynnetään tontilla esim. kasteluvetenä tai imeytetään tonteilla ja yleisil-
lä alueilla, jos maaperän laatu ja muut olosuhteet sen sallivat. Imeyttämiseen tontilla soveltu-
vat mm. sadevesilammet, imeytyspinnat ja läpäisevät päällysteet. 

III. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä 
Mikäli hulevesiä ei voi imeyttää tai viivyttää syntypaikallaan, vaan vedet on johdettava tonteil-
ta/yleisiltä alueilta eteenpäin, se tehdään hidastaen ja viivyttäen vesien kulkua pintajohtamis-
järjestelmillä painanteiden ja ojien kautta. Hulevesi suotautuu kulkiessaan maaperän ja kasvil-
lisuuden läpi. Näin puhdistunut hulevesi poistuu joko maanalaisen kuivatusjärjestelmän kautta 
tai pintavaluntana. 

IV. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla sijaitseville hi-
dastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista 
Jos hulevesiä ei voi imeyttää eikä johtaa tonteilta/yleisiltä alueilta eteenpäin hidastavalla ja vii-
vyttävällä pintajohtamisjärjestelmällä, vedet johdetaan putkella eteenpäin. Hulevedet kuitenkin 
käsitellään jollakin vesiä hidastavalla ja viivyttävällä järjestelmällä ennen kuin ne johdetaan lo-
pullisesti vastaanottavaan vesistöön. 

V. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön 
Jos hulevesiä ei voi imeyttää eikä viivyttää tonteilla tai yleisillä alueilla ennen vastaanottavaa 
vesistöä, ne johdetaan putkella suoraan vesistöön. 

VI. Hulevedet johdetaan sekaviemärissä Kaltevan puhdistamolle, jos mikään muu ei ole mahdol-
lista. 

 
Pilaantuneet maat 
Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneen maaperän kohteita. Vastapäisellä kauppakiinteistöllä 
(Jussilankatu 5) on SOILI-projektin yhteydessä poistettu vanha polttoaineen jakeluasema ja puhdis-
tettu tontin maaperä. Puhdistaminen päättyi vuonna 2010. 
 
Kunnallistekniikan verkosto 
Ohrakadun katualueella kulkevat kaukolämpö-, vesi-, sadevesi- ja jätevesiputket. 
 
Melu 
Suunnittelualue sijaitsee pääradan vaikutusalueella, joten alueella voi esiintyä sellaisia ulko-
oleskelualueiden melutasoja, jotka ylittävät melutason ohjearvot (VnP 993/1992).  
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Kuva 4: Raideliikennemelu päivisin nykyti-
lanteessa (Liikenneviraston EU-
meluselvitys 2012) 

Kuva 6: Raideliikennemelu vuoden keski-
äänitasona (Lden) (Liikenneviraston EU-
meluselvitys 2012) 

Kuva 5: Raideliikennemelu öisin nykytilantees-
sa (Liikenneviraston EU-meluselvitys 2012) 

 
Suomessa on käytetty melutason esittämisessä A-painotettua keskiäänitasoa (ekvivalenttitaso, 
LAeq). Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä lähei-
syydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ul-
kona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
(klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. EU-lainsäädäntö edellyt-
tää melutason ilmoittamista vuoden keskiäänitasona (Lden), jossa huomioidaan erikseen päivä-, ilta- 
ja yöaika. Ilta- ja yöajan melutasoja painotetaan niiden suuremman häiritsevyyden takia. Vastaavasti 
yöajan (klo 22-7) keskiäänitaso merkitään Ln. 
 

Liikenneviraston hallinnoimalle rataverkolle on 
laadittu EU:n ympäristömeludirektiivin 
(2002/49/EY) toisen vaiheen mukainen ympäristö-
meluselvitys. Selvitys laadittiin konsulttityönä FCG 
Oy:ssä. Meluselvitys laadittiin käyttäen Ympäristö-
meludirektiivin mukaista väliaikaista raideliikenne-
melumallia, vuoden 2011 keskimääräisiä liikenne-
tietoja, helmikuun 2011 väestötietoja ja huomioiden 
vuoden keskimääräiset melun leviämiseen vaikut-
tavat sääolot. Näillä lähtöarvoilla päivämelu tontilla 
on n. 50dB (LAeq 7-22), yömelu n. 35 dB ja vuoden 
keskiäänitaso n. 55 dB (Lden). Aiemmissa mittauk-
sissa ja toisilla lähtöarvoilla alueella ei ole mitattu 
eikä ennustettu tulevaisuudessakaan olevan näin 
korkeita melutasoja. On siten ilmeistä, että tontin 
ulko-oleskelualueilla ei ole todellista meluntorjunta-
tarvetta rautatiemelusta johtuen. 

 
 
 
 
 
Maanomistus 
Kiinteistön omistaa Kiinteistö-oy Haka-Paavo, joka on sulautettu Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:öön. 
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta 13.11.2008. Uudis-
tetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
 
Tässä kaavahankkeessa tulevat kyseeseen ennen kaikkea eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja 
elinympäristön laatua koskevat erityistavoitteet, kuten  

• Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen 
alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 

• Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyn-
tämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huo-
lehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

• Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten 
sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

 
 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavayhdistelmässä suunnittelualue 
on taajamatoimintojen aluetta. Alue sijaitsee 
Hyvinkään 1. luokan pohjavesialueella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yleiskaava 
Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaava on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.4. 2012. 
Yleiskaavassa alue on asuinkerrostalojen aluetta 
(AK).  

 
Alue on asemakaavoitettu. Alueen kerrosalasta 
pääosa varataan asuntokäyttöön kerrostaloissa. 
Alueelle saa sijoittaa myös palveluja ja toimitiloja, 
joiden käyttö ei aiheuta häiriötä asuinympäristöl-
le. Alueen tonttitehokkuudeksi suositellaan 
e=0,4-0,6. 

 
Alueen takana on Paavolan vanhainkoti, joka on 
ositettu julkisten palvelujen alueena (PY). Jussi-
lankatu on osoitettu kokoojakatuna, ja sen toisel-
la puolella on Jussilankadun päiväkoti (PY) ja 
Paavolan aluekeskus (CA). 

 
Alue sisältyy 1. luokan pohjavesialueeseen. 
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Asemakaava 
Alueen voimassa oleva asemakaava (11:006) on vahvistettu 30.6.1970. Tontin rakennusoikeus on 
3000 k-m2. Sallittu kerrosluku on V, mikä on ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa salli-
nut lisäksi ns. maanpäällisen kellarin rakentamisen.  
 

AK5  Asuntokerrostalojen korttelialue. 
Asuntojen keskipinta-alan tulee olla suurempi 
kuin 55 m2. 
Tonteilla on varattava lasten leikkipaikkaa yhte-
näisenä alueena 10 m2 / 50 m2 kerrosalaa. 
Leikkialueen ja rakennusten asuntojen pää-
sisäänkäynnin välille on osoitettava ajoneuvolii-
kenteestä eroitettu kulkutie. 
Autopaikkoja on varattava tontilla: 
1 ap / huoneisto. 

 
Kaavamerkinnöin osoitettu: 
- Istutettava tontin osa  
a Auton säilytyspaikan rakennusala 
. . . . Sellaisen kadun varsi, jolta ei saa 
järjestää moottoriajoneuvojen ajoa tonteille 
lä Lämpökeskuksen rakennusala. 
p Pysäköimispaikka 

 
Liittymäkielto Jussilankadulle. Liittymärajoitus 
Ohrakadulle. 

 

 

 

Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (2013): 
Suunnittelualueen koillispuolella sijaitseva Paavolan vanhainkoti on kohteena 90. Valintaperusteena 
on 1920-luvun klassisistinen sosiaalilaitoksen miljöö. 
 

 
Kuva 10: Ohrakatu 7 ja Paavolan vanhainkoti nähtynä Jussilankadulta (kuva: Google Maps) 
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Tontinkäyttösuunnitelma 
 
Arkkitehtitoimisto Jari Tamminen Oy on laatinut asemakaavan muutoshakemusta varten tontinkäyt-
tösuunnitelman ja alustavat suunnitelmat (5.12.2013) asuinkerrostalon korjaamiseksi ja korottami-
seksi. Suunnitelmat toimivat asemakaavan muutostyön pohjana. Lopullinen toteutus voi olla tästä 
poikkeava. Otteita suunnitelmista on kaavaselostuksen liitteenä. 

4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 
Asemakaavan muutos käynnistyy tontin omistajan, Hyvinkään Vuokratalot Oy:n hakemuksesta. Ha-
kemuksen liitteenä on tontinkäyttösuunnitelma. Asemakaavamuutoksesta laaditaan tarvittaessa 
maankäyttösopimus. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin rakennusoikeuden lisääminen ja kerrosluvun muutta-
minen siten, että nykyiseen asuinkerrostaloon on mahdollista rakentaa yksi lisäkerros asuinkäyttöön, 
tehdä ulkoseinien lisälämmöneristys sekä rakentaa piha-alueelle erillinen huoltorakennus. Hakija 
esittää myös Ohrakadun osan liittämistä omistamaansa tonttiin ja erillisen lämpökeskuksen raken-
nusoikeuden poistamista. 
 
Hakijan mukaan alueella on kysyntää pienille vuokra-asunnoille. Tontin laajentamistarvetta ja lämpö-
keskuksen purkamista hakija perustelee suurten huoneistojen jakamisen ja lisäkerroksen rakentami-
sen kautta kasvavalla asuntomäärällä ja edelleen tätä kautta lisääntyvällä autopaikkojen järjestämis-
tarpeella. 
 
Rakentamalla lisäkerros peruskorjaamalla koko keskeisellä ja näkyvällä paikalla oleva rakennus 
saadaan koko alueen ilmettä nostettua. Samalla alueen rakenne tiivistyy. 
 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muuttamisesta 24.3.2014 §93. 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
 
Osalliset 
• Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  
• Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyt-

täjät 
• Kaupungin toimialat:  

o Tekniikka ja Ympäristö: Kunnallistekniikka (Kadunsuunnittelu, Liikennesuunnittelu, Puis-
toyksikkö), Kaupunkimittaus, Rakennusvalvonta, Ympäristöpalvelu, Ympäristöterveyden-
huolto, Hyvinkään Vesi 

o Keskushallinto: Tilapalvelu 
o Sivistystoimi: Liikuntapalvelut, Kaupunginmuseo, Perusturva 

• Liikennevirasto 
• Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
• Verkonrakentajat:   

Fortum Sähkönsiirto Oy, Fingrid Oyj, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut Oy, TDC Oy, 
Hyvinkään Lämpövoima Oy 

 
Vireilletulo sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen  
Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.3.2014. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu 
28.3.201 yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kanssa kirjeellä lähialueen osallisille ja ylei-
sesti kuulutuksella Aamupostissa sekä sähköpostitse kaupungin toimialoille. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on ollut nähtävillä 31.3.2014 – 30.4.2014. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaikana saapui kaksi lausuntoa. 
 
Caruna Oy esitti alueen sähkönjakeluverkon sijainnin ja ilmoitti, että alueen tonttien sähkönjakelu 
hoidetaan nykyisellä verkostolla. 
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut lausui, että kaavamuutoksesta seuraava lisäys 
Paavolan alueella tarvittavaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen (päivähoito, avoin 
toiminta ja esiopetus) määrään on suuruudeltaan melko vähäinen ja toteutettavissa alueella jo olevi-
en Paavolan ja Jussilankadun päiväkotien sekä syksyllä 2014 aloittavan uuden kokopäiväisen Paa-
volan koulun tiloissa toimivan esiopetusryhmän avulla, mikäli nykyiset väestön ennusteet eivät suu-
remmin muutu ja esiopetuksessa olevat lapset saadaan sijoitettua jatkossakin koulun tiloihin. 
 
Luonnosvaihe (kesä-heinäkuu 2014) 
Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 30 päivän ajan 9.6. – 24.7.2014. Asema-
kaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa. 
 
Hyvinkään kaupunginmuseo: Vaikka Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunni-
telmassa ei ole erillistä korttia kohteena olevalle korttelin osalle, on siihen sovellettavissa Paavolan 
muiden kerrostaloalueiden hoitosuositusta. Rakennukset ovat tyypillisiä 1970-luvun elementtikerros-
taloja ja alueen korttelirakenne ja arkkitehtuuri pyrittävä säilyttämään. Rakennuksissa tarvittavat 
muutokset ja lisäykset tulee sovittaa alueen ominaisluonteeseen. 
Vastine: Asemakaavamuutos ei muuta alueen korttelirakennetta. Sen sijaan rakennuksen kaava-
mainen ja ajalleen tavanmukainen pesubetonielementteihin perustuva julkisivuarkkitehtuuri ei edusta 
sellaisia arkkitehtonisia, kaupunkikuvallisia tai tyylihistoriallisia arvoja, että niiden säilyttäminen olisi 
tarpeellista yksittäisenä kohteena kuin osana Paavolan aluettakaan. Paavolan alueella on viime vuo-
sina toteutettu useita saman aikakauden asuinkerrostalojen peruskorjauksia, joissa rakennusten jul-
kisivujen arkkitehtuuria (jäsentely, materiaalit, värit) on uudistettu vanhasta selvästi poikkeavalla ta-
valla. Paavolan kerrostaloaluetta ei ole inventoitu kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa arvok-
kaaksi alueeksi, ja alueen alkuperäiseen arkkitehtuuriin liittyvät mahdolliset arvot ovat osittain hävin-
neet jo tehtyjen peruskorjausten myötä. Pikemminkin kaavamuutosluonnoksen rakentamistapaa 
koskeva määräys vahvistaa harjoitettua käytäntöä, jossa uusien tai uudistettujen rakennusosien ilme 
poikkeaa alkuperäisestä rakennustavasta. Samalla pidetään kuitenkin huoli siitä, että uusi ja vanha 
yhdessä muodostavat mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaan yhteensopivan kerrostuneen kokonaisuu-
den, jossa uudempi kerrostuma täydentää nykyisen rakennetun ympäristön puutteita ja tarjontaa. 
 
Hyvinkään kaupungin ympäristöpalvelut:; Pitäisikö asemakaavassa antaa määräyksiä hulevesien 
hyödyntämiseen ja viivyttämiseen liittyen sekä rajoittaa maalämpökaivojen rakentamista? 
Vastine: Hulevesien käsittelyn yleisistä periaatteista on nyt säädetty lain tasolla maankäyttö- ja ra-
kennuslain 1.9.2014 voimaan astuneen muutoksen kautta. Sen sijaan yksityiskohtaisempi määräys 
on tarpeen, jotta suurempia hulevesihuippuja saadaan tasattua. Koska alueen maaperä on Kulomä-
en liepeen moreenia, ensisijaiseksi käsittelykeinoksi voidaan valita imeytys tontille, toissijaiseksi vii-
vyttäminen. 
Maalämpökaivojen rakentamisen sallimista pohjavesialueelle tulee harkita laajemmin. On kuitenkin 
varattava mahdollisuus käyttää sellaisia maalämpöjärjestelmiä, joista ei aiheudu haittaa pohjavedel-
le. 
 
Teliasonera Oyj esitti telekaapeliensa sijainnin ja Caruna Oy sähkönjakeluverkkonsa sijainnin. 
 
Ehdotusvaihe (alkusyksy 2014) 
Suunnitelma muokataan asemakaavaehdotukseksi, jonka kaupunginhallitus asettaa teknisen lauta-
kunnan käsittelyn jälkeen virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (Tekninen keskus/kaavoitusyksikkö). 
Tässä vaiheessa nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa ja kaavaehdotuksesta saa 
tarvittaessa jättää kirjallisen muistutuksen kuulutuksessa esitetyllä tavalla. 
 
Nähtävillä olon jälkeen mahdolliset muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupungin 
hallituksessa ja tutkitaan suunnitelman muuttamistarve. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sen jälkeen, 
kun asia on käsitelty teknisessä lautakunnassa. 
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neet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sen jälkeen, 
kun asia on käsitelty teknisessä lautakunnassa. 
 
Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo 
Asemakaavaehdotus hyväksymisestä päätetään kaupunginhallituksessa.  
 
 

5  ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 
Asuinkerrostalotonttia laajennetaan liittämällä osa Ohrakadun katualueen levennyksestä tonttiin. Ka-
tualue supistuu vastaavasti. Tontin rakennusoikeus kasvaa. Kasvava rakennusoikeus johtaa myös 
kasvavaan autopaikkojen järjestämistarpeeseen. Tämä on mahdollista, kun purettavaa lämpökes-
kusta varten varattu rakennusala on liitetty osaksi pysäköimispaikan tontinosaa. 
 
Mitoitus 
Nykyisen asemakaavan mukainen 3000 k-m2:n rakennusoikeus on korotettu 3600 k-m2:een lisäker-
roksen toteuttamista silmällä pitäen. Suurin sallittu kerrosluku on nostettu viidestä seitsemään lisä-
kerroksen mahdollistamiseksi sekä sen vuoksi, että ns. maanpäällinen kellarikerros on nykylainsää-
dännön mukaan laskettava mukaan kerroslukuun. 
Tontin koko kasvaa 4211 m2:stä noin 4485 m2:een. Samalla tonttitehokkuus kohoaa et = 0,71:stä et 
= 0,80:aan. 
 
Palvelut 
Jussilankadun pohjoispuolella on Jussilankadun päiväkoti. Suunnittelualueen itäpuolella on Paavo-
lan vanhainkoti. Lähin päivittäistavarakauppa Valintatalo Paavola, sijaitsee n. 200  metrin päässä 
pohjoiseen ositteessa Jussilankatu 5. Paavolan koulu sijaitsee noin 200 metriä kaakkoon. 
 

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
Asemakaavamuutos merkitsee mahdollisuutta korottaa olemassa olevaa rakennusta. Kun vanhaa 
asuinrakennusta peruskorjataan, samalla on mahdollisuus ehostaa osan 1970-luvun tyypillistä beto-
nielementtirakentamista edustavaa ulkoasua.  

5.3 ALUEVARAUKSET   
Korttelialueet 
AK Asuinkerrostalojen korttelialue.  
 
Asemakaavassa on annettu seuraavia yleisiä määräyksiä: 

Korjaus- ja lisärakentamisen tulee ulkoarkkitehtuuriltaan soveltua nykyiseen rakennuskantaan. 
Mahdollisen lisäkerroksen arkkitehtuurin tulee poiketa vanhan rakennusosan julkisivujäsentelys-
tä aukotukseltaan, materiaaleiltaan tai väritykseltään. Mikäli tontin nykyinen rakennuskanta kor-
vataan uudisrakentamisella, tulee uudisrakennuksen sopeutua Paavolan vanhainkodin rakenne-
tun kulttuuriympäristön kokonaisuuteen. 
 
Tontilla on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähin-
tään 15 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Alueelle saa sijoittaa tälle toimin-
nalle tarpeellisia aitauksia, katoksia ja laitteita. 
 
Korttelin olemassa olevaa kasvillisuutta on suojeltava ja säilytettävä. Rakentamatta jäävät tontin 
osat, joita ei käytetä kulkuteinä tai autojen paikoitukseen, on istutettava. 
 
Tontin kaikkiin osiin on oltava kadulta vähintään kolme metriä leveä kulkuaukko. 
 
Pysäköimispaikat tulee erottaa oleskelu- ja leikkipaikoista matalin aitauksin ja istutuksin. 
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Jäteastiat ja tomutuspaikat on ympäröitävä suojaistutuksilla tai -aitauksilla ja ne on sijoitettava 
erilleen oleskelu- ja leikkipaikoista. 
 
Alue on yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Alueella tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Alueella on kielletty sellainen kemikaalien ja jättei-
den laitosmainen käsittely ja varastointi, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti pohjaveden laatuun. 
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vä-
hintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä 
siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. 
Ennen kaava-alueella tehtävien kaivutöiden aloittamista tulee selvittää pohjavesiolosuhteet ja 
pohjaveden taso sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin pohjaveden suojelemiseksi. 

 
Muut alueet 
Ohrakadun katualue supistuu vastaavasti kuin korttelialue kasvaa. Katualueella ollut levennys ei ole 
liikenteellisesti tarpeellinen, joten sen liittäminen tonttiin on perusteltua. Katualueeseen liittyvä liitty-
mäkiellon merkintä Jussilankadun ja Ohrakadun risteyksessä on päivitetty vastaamaan nykyisin käy-
tössä olevaa merkintätapaa. Merkintää liittyy kaavamääräys: 
 

Katualueen rajalla olevan liittymäkiellon kautta saa järjestää yhden pelastus- ja huoltoliittymän 
tontille. Liittymäalue tulee käsitellä tontin muuhun rajamateriaaliin sopivaksi. Liittymä tulee osoit-
taa merkinnöillä pelastus- ja huoltoajolle. Liittymä on varustettava pelastuslaitoksen hyväksy-
mällä avattavalla ajoesteellä. Määräys mahdollistaa parhaiden nostopaikkojen hyödyntämisen 
tontilla. 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET  
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
Tontilla olevaa asuinkerrostaloa korotetaan, jolloin se muuttuu hallitsevammaksi kaupunkikuvassa. 
Toisaalta korotuksen rakentamisen yhteydessä vanha rakennus voidaan peruskorjata, ja sen 1970-
luvun pelkistettyä betonielementtiarkkitehtuuria voidaan elävöittää uudella, arkkitehtuuriltaan poik-
keavalla korotusosalla. Uuden ja vanhan on kuitenkin yhdessä luotava sopusointuinen kaupunkiku-
vallinen kokonaisuus. Tämän arvostelussa vaikuttavat Paavolassa jo tehdyt vahojen asuinkerrostalo-
jen perusparannushankkeet, joissa 1970-luvun arkkitehtuuria ja materiaaleja on korvattu tämän päi-
vän arkkitehtuuriaiheilla, 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 pysäköintiin vara-
taan entistä suurempi osa tontista. Vaikka autopaikkanormi arvioidaan kaavan laatimien aikana uu-
delleen, vastaa vanha normi suunnilleen uusissakin vastaavissa asemakaavoissa käytettyä auto-
paikkanormia. 
 
Kaavamääräyksillä on varauduttu myös pääradan rautatiemelun aiheuttamaan häiriöön ulko-
oleskelualueilla. Myös pohjaveden suojelusta on annettu kaavamääräys. Määräykseen liittyen on 
kielletty mm. pohjaveden vaarantavat lämmitysjärjestelmät. Myös hulevesien käsittelystä on annettu 
yleispiirteisiä määräyksiä, joissa ohjataan sopivien käsittelytapojen valintaan suurimpien hulevesivir-
taamien rajoittamiseksi. Tontti sijaitsee Kulomäen liepeen hiekkamoreenialueella, joten myös imeyt-
täminen tulee kyseeseen. 
 
Yritysvaikutukset: 
Lisärakentaminen luo työmahdollisuuksia mm. suunnittelupalveluihin sekä maanrakennus-, talonra-
kennus-, talotekniikka- ja viherrakennusalalle. 
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5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT  
Alue on pääradan melualueen vaikutuspiirissä. Oleskelupiha sijoittuu kuitenkin pitkän radansuuntai-
sen asuinrakennusmassan suojaan, joten voidaan katsoa, että ulko-oleskelualueita koskevat ohje-
äänitasot tulevat täytetyiksi. 

5.6 KAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET 
Vanhan asemakaavan mukaiset liittymäkieltomerkinnät on tarkistettu sijainniltaan ja laajuudeltaan 
sekä muutettu merkintä nykyisen asemakaavamerkintäpäätöksen mukaiseksi. 
Rakennustavasta määrätään, että  
 

5.7 NIMISTÖ 
Asemakaavan muutoksella ei muodostu uutta nimistöä. 

 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
Kaavamuutosalueen ympäristössä on valmis rakennuskanta ja kunnallistekniikka. Tontin täydennys-
rakentaminen on mahdollista kaavamuutoksen voimaan tulon jälkeen. 
 
 
 
 
 
Hyvinkäällä 17. syyskuuta 2014 
 
 
 
Anne Jarva 
kaavoituspäällikkö 
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Kunta
106 

Hyvinkää
Täyttämispvm 12.09.2014

Kaavan nimi Ohrakatu 7:n asemakaavan muutos (Haka-Paavo)

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 30.03.2014

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,6951 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,6951

 

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 0,6951 100,0 3600 0,52 0,0000 600

A yhteensä 0,4491 64,6 3600 0,80 0,0250 600

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,2460 35,4     -0,0250  

E yhteensä            

S yhteensä            

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        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,6951 100,0 3600 0,52 0,0000 600

A yhteensä 0,4491 64,6 3600 0,80 0,0250 600

AK 0,4491 100,0 3600 0,80 0,0250 600

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,2460 35,4     -0,0250  

Kadut 0,2460 100,0     -0,0250  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            
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OHRAKATU

1025

11
PAA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
Hyvinkään 11. kaupunginosan korttelin 1025 tonttia 2 sekä siihen liittyvää katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:
Hyvinkään 11. kaupunginosan korttelin 1025 tontti 3 sekä siihen liittyvät katualueet.

AK

HYVINKÄÄN KAUPUNKI

11:032

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAN MUUTOS 11:032

SUUNN

PIIRT

MK

TARK

PVM

TEKLA

KH

NÄHT

KV

VAHV

1:1000

MA

VS

23.09.2014 140§

ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

KAUPUNGINOSAN NUMERO.

KAUPUNGINOSAN NIMI.

KORTTELIN NUMERO.

OHJEELLISEN TONTIN NUMERO.

RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN
SALLITUN KERROSLUVUN.

RAKENNUSALA.

ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

PYSÄKÖIMISPAIKKA.

KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

RAKENTAMATTA JÄÄVÄT TONTIN OSAT, JOITA EI KÄYTETÄ KULKUTEINÄ EIKÄ AUTOJEN
PAIKOITUKSEEN ON ISTUTETTAVA.

JÄTEASTIAT JA TOMUTUSPAIKAT ON YMPÄRÖITÄVÄ SUOJAISTUTUKSILLA TAI -AITAUKSILLA JA NE
ON SIJOITETTAVA ERILLEEN OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA.

TONTIN KAIKKIIN OSIIN ON OLTAVA KADULTA VÄHINTÄÄN KOLME METRIÄ LEVEÄ KULKUAUKKO.

KAAVAN KORTTELEIDEN TONTTIJAKO TULEE LAATIA SITOVANA.

AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVASTI:

POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 54a §:N (11.4.2014/323) ASETTAMAT
VAATIMUKSET.

HYVINKÄÄLLÄ 17.09.2014

KAUPUNGINGEODEETTI MARKO KANKARE

KAAVA LAADITTU HYVINKÄÄLLÄ 17.09.2014

KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ ANNE JARVA

-1 AUTOPAIKKA / ASUNTO SEKÄ LISÄKSI
1 AUTOPAIKKA / 10 ASUNTOA.

RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA TALOUSRAKENNUKSEN.

LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA. ALUE ON SUOJATTAVA LIIKENNEMELULTA
SITEN, ETTÄ PÄIVÄMELUTASO EI YLITÄ 55dB(A).

ALUE ON YHDYSKUNTIEN VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄÄ POHJAVESIALUETTA. ALUEELLA TULEE
KIINNITTÄÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA POHJAVEDEN SUOJELEMISEEN. ALUEELLA ON KIELLETTY
SELLAINEN KEMIKAALIEN JA JÄTTEIDEN LAITOSMAINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI, JOKA SAATTAA
VAIKUTTAA HAITALLISESTI POHJAVEDEN LAATUUN. ÖLJYSÄILIÖT ON SIJOITETTAVA RAKENNUSTEN
SISÄTILOIHIN TAI SUOJA-ALTAASEEN, JONKA TILAVUUS VASTAA VÄHINTÄÄN VARASTOITAVAN ÖLJYN
ENIMMÄISMÄÄRÄÄ. RAKENTAMINEN, OJITUKSET JA MAANKAIVU ON TEHTÄVÄ SITEN, ETTEI AIHEUDU
POHJAVEDEN LAATUMUUTOKSIA TAI PYSYVIÄ MUUTOKSIA POHJAVEDEN KORKEUTEEN. ENNEN
KAAVA-ALUEELLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN ALOITTAMISTA TULEE SELVITTÄÄ
POHJAVESIOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO SEKÄ RYHTYÄ TARPEELLISIIN TOIMENPITEISIIN
POHJAVEDEN SUOJELEMISEKSI.

LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMÄINEN LUKU ILMOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIÖMETRIMÄÄRÄN JA TOINEN LUKU SALLITUN ERIILISEN TALOUSRAKENNUKSEN
KERROSALAN NELIÖMETRIMÄÄRÄN.

TONTEILLA ON VARATTAVA LEIKKIIN JA ASUKKAIDEN MUUHUN OLESKELUUN SOPIVAA YHTENÄISTÄ
ALUETTA VÄHINTÄÄN 20% ASUINHUONEISTOJEN YHTEENLASKETUSTA HUONEISTOALASTA. ALUEELLE
SAA SIJOITTAA TÄLLE TOIMINALLE TARPEELLISIA AITAUKSIA, KATOKSIA JA LAITTEITA.

KORJAUS- JA LISÄRAKENTAMISEN TULEE ULKOARKKITEHTUURILTAAN SOVELTUA NYKYISEEN
RAKENNUSKANTAAN. MAHDOLLISEN LISÄKERROKSEN ARKKITEHTUURIN TULEE POIKETA VANHAN
RAKENNUSOSAN JULKISIVUJÄSENTELYSTÄ AUKOTUKSELTAAN, MATERIAALEILTAAN TAI
VÄRITYKSELTÄÄN. MIKÄLI TONTIN NYKYINEN RAKENNUSKANTA KORVATAAN UUDISRAKENTAMISELLA,
TULEE UUDISRAKENNUKSEN SOPEUTUA PAAVOLAN VANHAINKODIN RAKENNETUN
KULTTUURIYMPÄRISTÖN KOKONAISUUTEEN.

KATUALUEET:
KATUALUEEN RAJALLA OLEVAN LIITTYMÄKIELLON KAUTTA SAA JÄRJESTÄÄ YHDEN PELASTUS- JA
HUOLTOLIITTYMÄN TONTILLE. LIITTYMÄALUE TULEE KÄSITELLÄ TONTIN MUUHUN RAJAMATERIAALIIN
SOPIVAKSI. LIITTYMÄ TULEE OSOITTAA MERKINNÖILLÄ PELASTUS- JA HUOLTOAJOLLE. LIITTYMÄ
ON VARUSTETTAVA PELASTUSLAITOKSEN HYVÄKSYMÄLLÄ AVATTAVALLA AJOESTEELLÄ.

PYSÄKÖIMISPAIKAT TULEE EROTTAA OLESKELU- JA LEIKKIPAIKOISTA MATALIN AITAUKSIN JA
ISTUTUKSIN.

KADUN NIMI.

KATU.

TONTTIEN TULEE LIITTYÄ KAUPUNGIN HULEVESIJÄRJESTELMÄÄN.

TONTTIA RAKENNETTAESSA JA YLLÄPIDETTÄESSÄ ON HULEVESIÄ KÄSITELTÄVÄ ENSISIJAISESTI
SITEN, ETTÄ VÄHENNETÄÄN SYNTYVÄN HULEVEDEN MÄÄRÄÄ. TOISSIJAISESTI HULEVESIÄ VOIDAAN
HYÖDYNTÄÄ TAI IMEYTTÄÄ TONTILLA MAAPERÄN POHJAOLOSUHTEIDEN NIIN SALLIESSA. MUUSSA
TAPAUKSESSA HULEVEDET JOHDETAAN POIS SYNTYPAIKALTAAN SUODATTAVALLA JA VIIVYTTÄVÄLLÄ
JÄRJESTELMÄLLÄ.

ALUEELLA TULEE KÄYTTÄÄ LÄMMITYSJÄRJESTELMÄNÄ MUUTA KUIN POHJAVETTÄ VAARANTAVAA
MAALÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄ TAI ÖLJYLÄMMITYSTÄ.

TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ, KAAVOITUS

KAAVA NO

ASEMAKAAVAN MUUTOS
OHRAKATU 7

17.09.2014
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