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YLEISTIETOA KUNNASTA

Väestö 2020 (31.12.2020) 67 848
Väestömäärän kehitys (15–20) 0 %
Väestöennuste (20–40) -7 %
Työpaikat (2018) 28 319
Työpaikkamäärän kehitys (13–18) -4 %
Työpaikkaomavaraisuus (2018) 101 % / 72 %

Hämeenlinnan kaupungin väestömäärä oli noin
67 800 henkeä vuonna 2020. Väkiluku on laske-
nut vuodesta 2015 noin 160 hengellä, ja sen en-
nustetaan edelleen laskevan noin 4 500 hengellä
(7 %) vuoteen 2040 mennessä. Kaupungissa oli
noin 8 400 kesämökkiä vuonna 2019.

Hämeenlinnassa oli noin 28 300 työpaikkaa
vuonna 2018. Kaupungin työpaikkamäärä on
vähentynyt 4 % vuosina 2013–2018. Palvelusek-
torin osuus kaupungin työpaikoista oli noin 75 %,
jalostustoiminnan noin 20 % ja alkutuotannon
noin 4 % vuonna 2018. Hämeenlinnan työpaikka-
omavaraisuus oli 101 % vuonna 2018 (omassa
kunnassa työssäkäyvien osuus 72 %). Työmatka-
liikenne seutukunnan muista kunnista Hämeen-
linnaan on merkittävää.

LIIKENTEELLINEN SIJAINTI
Hämeenlinna sijaitsee Kanta-Hämeen maakun-
nassa, Hämeenlinnan seutukunnassa, noin 75
km Tampereelta kaakkoon. Matkaa Helsinkiin
kertyy noin 100 km ja Lahteen noin 75 km.

Kaupungin liikenteellinen sijainti on erinomainen.
Pääyhteyden muodostavat kaupungin halki aivan
ydinkeskustaa sivuten kulkeva Hämeenlinnan-
väylä (vt 3, E12) sekä kehämäisesti kantakau-
pungin eteläpuolitse kiertävä valtatie 10.

HANKETARPEET
TLS 2021–2024 -suunnitelma
· Vt 10 Kylmälahden risteyssilta U-2821 N,

peruskorjaus (valmis)
· Vt 10 Kylmälahden risteyssilta U-3270 S,

peruskorjaus (valmis)
· Helsingintien (alittava tie vt 10) risteyssilta

U-2841, peruskorjaus (valmis)
· Mt 2853 Iittala - Keikkala, jkp-tie
· Vt 3 / kt 57 Ojoisten etl, eteläisen rampin pään

liikennevalot (Tiiriö)
· Mt 3223 Lehdesmäen silta U-2342,

peruskorjaus

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitel-
ma 2020 (ei kartalla)
· Vt 3 Moreeni - Rastikankaan eritasoliittymän ja

HCT-rekkaparkin toteuttaminen (kartalla)
· Vt 10 Hämeenlinnan kohdan kehittäminen
· Vt 10 ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden toteut-

taminen
· Kt 54 ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden toteut-

taminen
· Mt 130 ja mt 292 liikenneselvityksen päivityksen

toimenpiteiden toteuttaminen
· Mt 290 kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen
· Kävelyn ja pyöräilyn yhteyspuutteiden korjaami-

nen kantatiellä 54 ja maantiellä 130
· Kt 57 liikenneturvallisuuden parantamistoimenpi-

teiden toteuttaminen välillä Hämeenlinnan kanta-
kaupunki - Rahkola (kartalla)

Kunnan TLS-lausunto (2021–2024)
Kaupunki toteaa lausunnossaan seuraavaa:
· Valtatien 3 uuden eritasoliittymän suunnittelun

edistäminen Moreeni - Ristikankaan alueelle
· Uuden pikavuoropysäkin suunnittelun edistäminen

valtatielle 3 keskustan eteläisen rampin alueelle
· Valtatien 10 kehittäminen kantakaupungin kohdal-

la kaupunkimaisena väylänä sis. Paasikiventien
jatke, välin Velssi - Tuulonen perusparantaminen
ohituskaistoineen ja puuttuvat kiihdytys- ja erka-
nemiskaistat Moreenin liittymässä
(ei kartalla)

· Valtatien 10 hirviaidan rakentaminen erityisesti
välille Renko - Hämeenlinna (ei kartalla)

· Valtatien 3 hirvieläinten ylikulun toteuttaminen
maakuntakaavan mukaisesti Janakkalan ja Hä-
meenlinnan rajalle (ei kartalla)

· Mt 2853 jkp-tien päällystäminen välillä Iittala -
vt 3

· Mt 2862 Luolajantien alkupään muuttaminen kylä-
tieksi (onko mahdollista)

· Mt 216 Vääksyntie liikenneturvallisuuskohteet +
myöhemmässä vaiheessa jkp-tie

· Mt 13644 Asemintie, parantaminen
· Alemman tieverkon ylläpidon parantaminen

(ei kartalla)
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