
Arkkitehdit AnttilA & rusAnen Oy  - PrOjektikOrtti   091- 1(2)

Projektinumero: 091
Tilaaja:  Hämeenlinnan kaupunki
Sijainti:  Hämeenlinnan keskusta
Tunnusluvut: tarkastelualueen laajuus 160 ha
 
Suunnitteluaika:  2009-2010
Työryhmä:  Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
 Ramboll Finland Oy
Tulostus:  suunnitelmaraportti

hÄMEENLINNAN KESKUSTAVISIO

Ilmakuva Hämeenlinnan keskustasta 
nykytilassaan (vas.) sekä Hämeen-
linnan keskustavision teemat (oik.).

Tavoitteet

Työn tarkoituksena oli muodostaa kaupunkirakenteellinen visio 
Hämeenlinnan keskustan kehitysmahdollisuuksista. Tarkasteluai-
ka ulottui vuoteen 2050. 

Tavoitteena on kehittää keskustasta helppo, haluttava, virikkeelli-
nen, turvallinen ja moniarvoinen kohtaamispaikka. Tulevaisuuden 
ympäristöhaasteet ja Suomen sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen muodostavat myös Hämeenlinnan keskustan ke-
hittämiselle keskeisen perustan. Keskustavision lähtökohdaksi 
kaupunki määritteli kuusi kaupunkielämän kehittämisen teemaa, 
joita olivat asuminen, työpaikat, kaupan palvelut, arkipäivä, mat-
kailu sekä tapahtumat ja vapaa-aika.

Näkökulmat

Keskustavisioraportissa kaupungin kehitykseen pureuduttiin tar-
kemmin kahdeksan kaupunkisuunnittelun näkökulman avulla, joil-
la kaupunkielämän edellytyksiä voidaan kehittää. Valittuja näkö-
kulmia olivat energia, arkkitehtuuri, asuminen, vesi, vihreys, kevyt 
liikenne, joukkoliikenne sekä ajoneuvoliikenne ja pysäköinti. Nämä 
näkökulmat ovat kannanottoja sekä työvälineitä, joilla keskustan 
kehitysedellytyksiä sekä niiden välisiä kytkentöjä on tutkittu.

Keskustavisio

Visio on näkemys siitä, mitä kohti pyritään. Keskustavisiossa on 
hahmotettu keskustan kehityksen ydinalue, jonka painopistei-
nä ovat nykyinen kävelykatu, moottoritien päälle osin sijoittuva 
Länsireuna ja uusi vapaa-ajan vieton painopiste Hämeensaaren 
rannassa. Keskeistä visiossa on, että ruutukaavakeskusta liittyy 
uudelleen rantaviivaan. Tulevaisuuden keskusta muodostuu vah-
vemmin kaupungin keskellä olevan järvialtaan ympärille. Kaikki 
keskustan painopistealueet liitetän toisiinsa nopeilla ja helpoilla 
kevyen liikenteen väylillä. 

Visiossa esitetään myös keinoja, joilla keskustaa halkovien vilkkai-
den liikenneväylien kaupunkirakenteellista estevaikutusta pienen-
netään ja joilla ydinkeskustasta muodostuu kävelypainotteinen, 
viihtyisä ja turvallinen kokonaisuus. Joukkoliikenteen edellytyksiä 
keskustassa parannetaan.

Visiossa on kartoitettu keskustan tulevat asuinalueet, joita kehi-
tetään veteen tukeutuen monipuolisina ja houkuttelevina asuin-
kohteina. Tärkeiden palvelujen ja ’liiketoiminnan vetureiden’ 
säilyminen keskustassa on ensisijaisen tärkeätä. Samoin uusille  
atraktiotoiminnoille on varattava tilaa ja edellytyksiä, jotta niiden 
valuminen keskustan ulkopuolelle estetään.
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Keskustavision mukainen kooste kehitystoimenpiteistä.

Oikealla: visiotyön analyysivaihe ja johtopäätöksenä syntyneet suunnittelun näkökulmat koostettiin teemakartoiksi.


