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Arvoisa hattulalainen yrittäjä, 

 

Viestintä on tärkeä ja välttämätön osa kaikkea kunnan toimintaa. Viestinnällä rakennetaan myös 

elinvoimaa, kuntamainetta ja yhteisöllisyyttä, mitkä liittyvät vahvasti kunnan sekä yrittäjien välisiin 

suhteisiin. Haluamme edelleen kehittää viestintäämme myös Teitä yrittäjiä varten ja siksi olemme 

herättäneet uudelleen henkiin aikaisemmin kokeilussa olleen elinkeinoelämän tiedotekirjeen. 

Tiedote pidetään mahdollisimman tiiviinä ja se ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa. Toiveita 

tiedotteeseen liittyen voi esittää osoitteeseen: viestinta(at)hattula.fi. 

 

 

Hankinnoista 

 

- Kunnassa valmistellaan syksyllä 2018 hankintastrategiaa 

- Strategialuonnosta käsitellään kehittämistyöryhmässä, jossa on myös yrittäjäjärjestön 

edustajat 

- Lisäksi asiasta järjestetään yrittäjätapaaminen marraskuussa 2018, tilaisuudesta toimitetaan 

erillinen kutsu 

 

Valmistelussa / päätöksenteossa 

 

- Kunta on käynnistänyt valokuituhankkeen valmistelun syksyllä 2018. Hankkeessa pyritään 

selvittämään mahdollisuus toteuttaa valokuituyhteys mahdollisimman laajasti kunnassa. 

Hanketta valmistellaan osana talousarviota ja se pyritään muodossa tai toisessa 

käynnistämään ensi vuonna 

 

- Valtuusto hyväksyi liitteenä olevat yritystonttien luovutusehdot kokouksessaan 26.9. 

 

- Hammashoidon väistötiloista tehty päätös teknisessä lautakunnassa 25.9. Tilat järjestetään 

nykyisissä Kulmahampaan tiloissa Parolassa 

 

- Neuvottelut Pihlajalinnan kanssa uudesta perusterveydenhuollon palvelusopimuksesta ovat 

meneillään ja uusi palvelusopimus astuu voimaan 1.1.2019 

 

- Kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään vuoden 2019 aikana 

 

Kuntataloudesta 

 

- Kunnan vuoden 2019 talousarviota käsitellään lokakuussa hallituksen ja valtuuston 

seminaareissa, marraskuussa hallituksessa ja 12.12. valtuusto hyväksyy talousarvion 
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Muuta ajankohtaista 

 

- Olemme aloittaneet yrittäjien toiveesta kehittämistyöryhmän toiminnan uudelleen. 

Kehittämistyöryhmä on epämuodollinen ryhmä, johon kuuluu keskeisiä paikallisia 

toimijoita. Työryhmän tavoitteena keskustella vapaamuotoisesti ja laaja-alaisesti 

elinvoimamme kehittämisestä. 

 

 

Työryhmän kokoonpano: 

 

Kunnan edustajat 

Kunnanjohtaja Katariina Koivisto 

Tekninen johtaja Juha Prittinen 

Yhteyspäällikkö Launo Haapamäki 

 

Yrittäjäyhdistyksen edustajat 

Jarmo Valo 

Meiju Honkavuori 

 

Prikaatin edustaja Anu Immonen 

MTK:n edustaja Arto Laine 

Nuorisovaltuuston edustaja Maija Huotari ja Herkko Korhonen 

Seurakunnan edustaja Virpi Järvinen 

Yhdistysten edustaja valitaan myöhemmin 

 

 

Loppuvuoden kokoukset ovat 23.10. ja 19.12.2018 

 

 

 

 

Terveisin  

 

 

 

Katariina Koivisto  Launo Haapamäki 

Kunnanjohtaja  Yhteyspäällikkö 
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Yritysalueiden rakennuspaikkojen luovutusperusteet 

Hattulan kunnanvaltuusto 26.9.2018 § 49 

 

1. Yritystonttien myyntihinta 

 maapohjan myyntihinta on kulloinkin voimassa olevan 

kunnanvaltuuston vahvistaman tonttihinnoittelun mukainen 

euroa/m² (tontin pinta-ala)  

 mikäli varausajan puitteissa samaan alueeseen kohdistuu 

useamman yrityksen sijoittumistarve, alue myydään 

tarjouskilpailua käyttäen (pohjahintana ovat valtuuston 

päättämät ko. alueen maapohjan neliöhinnat) 

 maapohjan hinnan lisäksi kauppahintaan lisätään tontin puuston 

arvo, lohkomiskustannukset, rajapyykkien hinta sekä 

kaupanvahvistajan palkkio. 

 

2. Yritystonttien vuokraus/vuosivuokra 

 yritystonttien vuokra-aika on 30 vuotta 

 vuosivuokra on viisi (5) prosenttia tontin myyntihinnasta 

 vuosivuokra maksetaan yhdessä erässä 

 ensimmäisen vuoden vuokra lasketaan vuokrausta vastaavien 

täysien kalenterikuukausien mukaan 

 vuokrasopimuksessa määritelty perusvuokra sidotaan 

elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuosittain 

vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana 

 vuokrauksen yhteydessä peritään tontin lohkomiskulut 

 vuokratontti on mahdollista lunastaa myös omaksi vuokra-

aikana, jolloin hinta määräytyy lunastushetken tonttihinnoittelun 

mukaisesti.  

 

2. Rakentamisvelvoite ja kaupan purkuehto 

 rakentamisvelvoite on vähintään 10 % rakennettua kerrosalaa 

tontin pinta-alasta. Kunnanhallitus voi hakemuksesta 

perustelluin syin alentaa rakentamisvelvoitteen vähintään 5 

%:ksi  

 yritysrakennus on oltava kolmen vuoden kuluttua kauppakirjan / 

vuokrasopimuksen allekirjoituspäivämäärästä siinä 

valmiusasteessa, että rakennusvalvontaviranomainen voi 

suorittaa siinä hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. 

Kunnanhallitus voi harkita jatkoajan myöntämistä hakemuksesta 

perustelluin syin korkeintaan vuodeksi .  

 mikäli rakentamisvelvollisuus laiminlyödään, kauppa 

purkaantuu ja alue palautuu kunnan omistukseen (varaus / 

vakuusmaksu jää kunnalle)  
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 kunta selvittää ostajalle ennen kaupantekoa rakentamiselle ja 

rakennuspaikalle asetetut kaavalliset ja muut rakentamiseen ja 

alueen toteuttamiseen liittyvät vaatimukset 

 tontinmyyntipäätöksen sekä rakennuspaikkaa koskevien 

määräysten ja vaatimusten keskeisimmät kohdat siirretään 

kauppakirjan ehdoiksi. 

 

3. Tontin varaus 

 kirjallisen varauksen yhteydessä on maksettava 10 % 

kauppahinnasta suuruinen varausmaksu yhden (1) kuukauden 

kuluessa varauspäivämäärästä. Mikäli maksua ei suoriteta ko. 

ajan kuluessa, varaus katsotaan rauenneeksi ilman erillispäätöstä 

 varausaika on kuusi (6) kuukautta varauspäivästä lukien 

 kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä maksettu 

varausmaksu muuttuu rakentamisvelvoitteen vakuudeksi, joka 

palautetaan ostajalle/vuokraajalle kun kohdan 3. 

rakentamisvelvoite on täytetty.  

 mikäli varaaja peruu varauksen, varausmaksu jää kunnalle.  

 

4. Tontin luovutus rakentamattomana 

 tonttia ei saa luovuttaa edelleen rakentamattomana ilman kunnan 

kirjallista suostumusta.  

 lupaa mahdollisesta tontin luovuttamisesta rakentamattomana 

tulee hakea kirjallisesti. Mikäli kiinteistö luovutetaan 

rakentamattomana, tulee alkuperäisen kauppakirjan / 

vuokrasopimuksen ehdot siirtää sellaisenaan luovutuksensaajalle.  

 

 

 


