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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot 
Kaavan nimi:  Monaalan ranta-asemakaavan muutos 

Kaavan päiväys: 15.11.2018 

Kunta:  Hattula 

Kunnanosa:  Monaala 

Tilat :                                     82-444-1-45, -1-46 ja -3-41   

Kaavan laatija:  Insinööritoimisto Poutanen Oy 
  Juha Poutanen, DI , YKS 361 
  Linnankatu 9, 13100 Hämeenlinna 
  Puh 0400 480338 
  toimisto(at)poutanenoy.fi 

Vireilletulo: Kaavamuutoshanke on laitettu vireille kuntaan toukokuussa 2017 ja Hattulan 
kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.8.2017 § 176. 

 

Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus,                                                    

                                                Kunnanvaltuusto,  

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue alue sijaitsee Hattulan kunnassa Vanajaveden selän pohjoisrannalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueiden  sijainnit merkittynä punaisella rajauksella. 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Kaavan nimi on Monaalan ranta-asemakaavan muutos. Tavoitteena on siirtää muutamaa nykyisen kaavan 
rakennuspaikkaa ja ohjeellisia rakennuspaikan rajoja sekä suurentaa muutamia rakennuspaikkoja 
rakennettavuuden parantamiseksi ja määritellä suunnittelualueen tonttien rakennusoikeudet nykyisin 
kunnassa käytetylle tasolle. Kaavan mitoitus rakennuspaikkojen määrän suhteen ei muutu. 

1.4 Selostuksen sisällysluettelo 

Sisällysluettelo 
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5.5 Ympäristön häiriötekijät ........................................................................................................................ 12 

6. Ranta-asemakaavan toteutus........................................................................................................................ 13 

LÄHTEET ....................................................................................................................................................... 13 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 28.6.2018 

2. Kaavan Luontoselvitys , Suomen Luontotieto 2018 

3. Vastineet kaavaehdotusvaiheen lausuntoihin 

4. Seurantalomake   

2. Tiivistelmä 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä kunnanvirastossa aikana 19.10-20.11.2017 aikana  
Osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joko suullisesti tai 
kirjallisesti suunnitelmasta nähtävilläoloaikana. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2-3.2018 aikana ja siitä on pyydetty lausunnot. Kaavanlaatija on antanut 
lausunnoista vastineet. Erillinen liite. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.10-5.11.2018 välisen ajan ja siitä on  pyydetty lausunnot. Kaavanlaatija 
on antanut lausunnoista vastineet. Erillinen liite.  

2.2 Ranta-asemakaava 
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Ranta-asemakaavan muutoksella siirretään kaksi loma-rakennuspaikkaa korttelista 3 kortteliin 6 ja uuteen 
kortteliin 12 . Samalla muutetaan ohjeellista tontin rajaa korttelissa 6. , korttelin 9 RA rakennuspaikkaa 5 
laajennetaan vähän rakennettavuuden parantamiseksi. Kaavamuutoksella ajan tasaistetaan myös koko 

Monaalan ranta-asemakaavan rakennusoikeudet kunnassa käytetylle tasolle. Monaalan taouskeskusalueen 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet osoitetaan kaavassa MA-alueina ( maisemallisesti arvokas 
peltoalue ). Kaavassa osoitetaan lisäyksenä voimassaolevaan kaavaan luontoselvityksen mukaiset 
tervaleppäkorvet (2 aluetta) ja viitasammakoiden esiintymisalueet ( 2 aluetta ).  

3. Lähtökohdat 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Luonnonympäristö 
Suunnittelualueella on tehty voimassaolevan kaavan yhteydessä luonnonarvoselvitys keväällä 2003 (Luk 
Matti Kouvo). Selvityksen mukaan Monaalanvuoren niittyalue on arvokas vanha laidun kasvillisuuden ja 
maiseman kannalta. Luonnonsuojelullisesti arvokkaita ovat selvityksen mukaan Rompsinojan ympäristöt ja 
kartanon talouskeskuksen kohdalla oleva ranta-alue ja Lampisen rannat. Luontoarvot on huomioitu voimassa 
olevassa kaavassa, kaavamuutos ei vaikuta alueen luontoarvoihin. 

Uskilanlahden alueilta on tehty Natura-vaikutusten arviointi vuonna 2005, jossa yhteydessä on selvitetty 
voimassaolevan kaavaratkaisun vaikutuksia Uskilanlahden Natura-alueen luonnonarvoihin. Kaavamuutos 
osaltaan edistää Natura-alueen suojelua, kun keskeltä Natura-alueen Uskilanlahtea  siirretään 2 kpl aiemmin 
toteutumatonta RA- rakennuspaikkaa Vanajanselän äärelle Natura-alueen etelärajalle. 

Suunnittelualueella on useita kynäjalavaesiintymiä  ( Kari Järventausta , Kynäjalava Vanajavedellä 2014 ) , 
laji luetaan vaarantuneeksi. Alla yleiskartta kynäjalavaesiintymistä Monaalan ympäristön alueilla. Kaavassa 
on yleismääräys kynäjalavaesiintymien huomioimisesta puustonkäsittelyissä. 
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3.1.2 Rakennettu ympäristö 
Kartanon päärakennus on rakennettu 1830 luvun vaiheilla, päärakennusta on rakennettu eri aikoina ja sitä on 
korjattu 1950-luvulla poistanen mm. alkuperäisiä rakennuksen osia. Rakennus on ollut jo pitkään asumaton 
ja on nykyisin vain varastokäytössä.  Toinen asuinrakennus on 1930-luvulta. Kivinavetta on vuodelta 1861. 
Kuivausriihi on myös 1800-luvulta. Talli- ja vesitornirakennus on tehty vuonna 1926. Talouskeskuksen läpi 
johtavan tien varrella on vanhoja huonokuntoisia pienasuintaloja. Vanajaveden rannalla on Pursunmaan 
kohdalla hirsinen rantamökki, Okssaaren kohdalla rannassa on vanha hirsinen rantasauna sekä niemen 
toisella puolella lautarakenteinen vanha saunarakennus.  Kaava-alueen M-alueelle sijoittuvista vanhoista 
pienasuinrakennuksista laadittiin voimassaolevan kaavan yhteydessä rakennusselvitys.   
 

3.1.3 Maanomistus 
Suunnittelualue on tällä hetkellä kahden eri maanomistusyksikön omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) huomioidaan Monaalan ranta-asemakaavan 
muutoksen suunnittelussa lähinnä maakuntakaavan kautta.  
 
Maakuntakaava 

Maakuntakaava 2006 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2006 on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä 28.9.2006 ja korkein 
hallinto-oikeus 28.12.2007. 
Kaavoitettava alue kuuluu Hämeen liiton alueeseen. Uskilanlahdella on Natura-2000 aluevaraus linnuston 
suojeluun perustuen. Kaava-alue kuuluu laajaan koko Vanajaveden laaksoalueen käsittävään maisema-
alueeseen (ma). Maankuntakaavassa kaava-alueen keskeiset osat alueesta on osoitettu MY-alueina. 
Suojelualueena (SL) on osoitettu Laavian tilan alueella tervaleppäkorpi. 

 
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 2.4.2014 ( korkein hallinto-oikeus 10.11.2015) 1. vaihemaakuntakaavan. 

                   
                 Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2006 ja 1. vaihemaakuntakaavan yhdistelmä 
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Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava 
Kanta-Hämeen 2.vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole kaavamerkintöjä. 
Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.6.2015 ja ympäristöministeriössä 24.5.2016. 
 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on  12.2017 aikana ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 6.2.-3.3.2017.  
 
Monalan alueella on arvokasta perinnemaisemaa, lehtojen suojelun ja maisemansuojelun osalla, MY-608. 
Uskilanlahdella on Natura-2000 verkostoon kuuluva alue ja SL-702 Uskilanlahti, lintuvesi, joka kuuluu 
valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Monaalan kartanon alue on maakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä. Retulantie on merkitty yhdystieksi. Suunnittelualueella on kaksi kiinteää 
muinaisjäännöskohdetta (tilanne 4.10.2016). Monaalan kartano 1. rautakautiset kivirakenteet ja Monalan 
keskiaikainen asuinpaikka. 
 

                
               Ote Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 luonnoksesta 

Yleiskaavatilanne 

Hattulan kunnan alueella Vanajavedellä ei ole yleiskaavaa tai rantayleiskaavaa. Kaavassa huomioidaan 
soveltuvin osin yleiskaavan sisältövaatimukset MRL:n 39 §:n mukaisesti. Valkeakosken kaupungin puolella 
vastapäätä Uskilanlahden toisella rannalla on rantayleiskaava, alla kuva. Kaavassa on RA-rakennuspaikkoja 
Monaalan kaavan kohdalla Uskilanlahden ja muun vesistönosan vastarannalla. 
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Ranta-asemakaava 
Suunnittelualueella on  voimassa Monaalan ranta-asemakaava, joka on vahvistunut 26.1.2011. Kaavakuva 
alla. 
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Rakennusjärjestys 
Hattulan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2013. 
 
Pohjakartta 
Kaava-alueelta on tehty maastotietokannan pohjalta numeerinen 1:5000 pohjakartta, joka on hyväksytty 
10.5.2004.  
 
Muinaisjäännökset 
Monaalan kartanon alueelta on jo aikaisemmin löydetty rautakautinen asuinpaikka. Kohde sijaitsee kartanon 
talouskeskuksen eteläpuolisella peltoalueella ja huomioidaan kaavassa Museoviraston ohjeiden mukaan. 
Kartanon talouskeskuksen alueella on vanha kylätontti, jonka vuoksi kaavamääräyksissä on velvoite 
lausunnon pyytämisestä Museovirastolta talouskeskusalueen rakentamistöiden osalta. Suunnittelualueella on 
kaksi kiinteää muinaisjäännöskohdetta (tilanne 4.10.2016). Monaalan kartano 1. rautakautiset kivirakenteet 
ja Monalan keskiaikainen asuinpaikka. 

4. Ranta-asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää muutamia nykyisen kaavan toteutumattomia RA-rakennuspaikkoja 
toisaalle kaava-alueen sisällä ja muuttaa yhtä ohjeellista tonttirajaa paremmin sopivaan paikkaan, suurentaa 
muutamia rakennuspaikkoja niiden rakennettavuuden parantamiseksi ja muuttaa rakennuspaikkakohtaisia 
rakennusoikeuksia noudattamaan Hattulan kunnan nykyisin käytettyjä rakennusoikeuksia.   

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. 

Viranomaisosallisia ovat: 
- Hattulan kunta 
- Hämeen Liitto  
- Uudenmaan ELY-keskus ( maantien 3073 osalta ) 
- Hämeen ELY-keskus  ( ei ohjaavaa roolia kaavoituksessa 1.5.2017 jälkeen ) 
- Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi 
- Kanta-Hämeen pelastuslaitos  
- Valkeakosken kaupunki, Uskilanlahti  ( vastapäätä lahtea ) 
- Hämeenlinnan kaupunki, Keskisjärvi   ( rajanaapurikunta ) 
- Pälkäneen kunta,                     ”            ( rajanaapurikunta )           
 

4.3.2 Vireille tulo 
Monaalan ranta-asemakaavan muutos on tullut vireille 14.8.2017 kunnanhallituksen päätöksellä. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Monaalan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty yleisesti nähtävillä 19.10 -
20.11.2017 aikana .Nähtävilläoloaikana osalliset voivat lausua suunnitelmasta mielipiteensä joko suullisesti 
tai kirjallisesti.  

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2-3.2018 aikana kunnanvirastossa ja kunnan nettisivuilla ja siitä on 
pyydetty lausunnot osallisina olevilta viranomaisilta.   

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.10-5.11.2018 välisen ajan ja siitä on  pyydetty lausunnot. Kaavanlaatija 
on antanut lausunnoista vastineet. Erillinen liite.  

Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy Hattulan kunnanvaltuusto. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyillä. 

4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää muutamia nykyisen kaavan toteutumattomia lomarakennuspaikkoja 
(RA) toisaalle kaava-alueen sisällä ja muuttaa yhtä ohjeellista tonttirajaa paremmin sopivaan paikkaan, 
suurentaa muutamia rakennuspaikkoja niiden rakennettavuuden parantamiseksi ja muuttaa 
rakennuspaikkakohtaisia rakennusoikeuksia noudattamaan Hattulan kunnan nykyisin käytettyjä 
rakennusoikeuksia.  Monaalan maisemallisesti arvokkaat talouskeskusalueen viereiset pellot osoitetaan MA-
alueina. Kaavamuutosalueen luontoarvot selvitetään muutosalueiden ympäristöstä  ja huomioidaan 
muutoksessa. 

5. Ranta-asemakaavan kuvaus 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
Monaalan ranta-asemakaavan muutoksella ei mitoitus muutu  lomarakennuspaikkojen määrän 
osalta muutoin kuin pinta-alallisesti. Maa- ja metsätalousalueella, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY), tapahtuu alueiden siirtomuutoksia loma-asuntojen rakennuspaikkojen siirtojen yhteydessä. 
Kaavan mitoitus on määritetty jo  voimassa olevassa v. 2011 ranta-asemakaavassa  

5.1.2 Palvelut 
Kuntakeskuksen Parolan taajaman palvelut sijaitsevat noin 25 km:n päässä. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kaavasuunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot v. 2018 laaditun luontoselvityksen 
mukaisesti. Jätevesien käsittely järjestetään kunnan jätevesimääräysten ja kulloinkin voimassa 
olevan lainsäädännön ( nykyinen asetus 157/2017) mukaisesti. 

5.3 Aluevaraukset 
5.3.1. Loma-asuntojen korttelialue (RA) 

Loma-asuntojen korttelialue. Lomarakennuspaikan kokonaiskerrosala saa olla 7,5 % rakennus-
paikan pinta-alasta, alle 2000m² suuruisilla rakennuspaikoilla kuitenkin 7 %. Kokonaiskerrosala saa 
olla enintään 200 k-m². Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden loma-asunnon ja yhden 
saunarakennuksen. Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 % kokonaiskerrosalasta. 
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Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 140 k-m². Yksikerroksisen saunarakennuksen kerrosala 
saa olla enintään 30 k-m² ja pohjapinta-ala enintään 35 m². Saunarakennuksen saa sijoittaa vahvistu-
van rakennusalan ulkopuolelle vähintään 15 m keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Lisäksi saa 
rakentaa erillisiä talousrakennuksia. Erillisiä vierasmajoja saa olla enintään 2 kpl , joiden kerrosala 
saa olla enintään 25 k-m²/ rakennus. Rakennusten vähimmäis-etäisyydet keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta tulee olla seuraavat: saunarakennus 15 metriä , loma-asunto 20 metriä , 
muut rakennukset 20 metriä. Alle 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, 
grillikatoksia tai muita sellaisia rakennelmia, jotka muuttavat rantamaisemaa. Rantaan voidaan 
kuitenkin rakentaa avoin, pinta-alaltaan enintään 15 m² :n suuruinen venevaja. Rakennuspaikalla 
saa olla enintään 4 rakennusluvallista rakennusta kerrallaan. 
 
Yleisiin määräyksiin on osoitettu ajan tasalle rakennusten korkeusasema uudessa N2000-
järjestelmässä. Rakennusten alimman lattiatason tulee olla Vanajavedellä vähintään korkeustasolla 
+80.85m N2000 ja Keskisjärvellä vähintään tasolla +94.65m N2000. 
 
Kaavan rakennuspaikkakohtaista RA-rakennusoikeutta on nostettu voimassaolevan kaavan 
kokonaiskerrosalasta 150 k-m2  200 k-m2:iin, josta kokonaismäärästä eri rakennusten kerrosalat on 
osoitettu ylempänä kappaleessa esitetyn mukaisina.  Tonttikohtainen kerrosala on siis noussut        
50 k-m2/ RA-tontti ja yhteensä 19 RA-tontin osalta nousua on 950 k-m2.  
 
5.3.2 Maatilojen talouskeskuksen korttelialue ( AM) 
 
Talouskeskuksesta erillinen vanha asuinrakennustontti on osoitettu kartanon jakoon liittyen toiseksi 
maatilan talouskeskukseksi , kortteli 5AM. Rakennuspaikalle on osoitettu rantasaunan rakennusala 
(s) rantaan. Rakennusoikeus rakennuspaikalla saa olla enintään 500 k-m2. 
 
5.3.3 Asuinpientalojen korttelialueet ( AO-1 ) 
 
Kartanon jakoon liittyen on osoitettu myös toinen yhteisrantainen AO- rakennuspaikka 
kortteliin 7. Korttelia varten on osoitettu erillinen rantasaunan rakennusala (s) rantaan. 
Maantien varrelle tilan 3-41 alueelle on osoitettu vanhan rakennuspaikan kohdalle uusi AO-1 
rakennuspaikka. Kortteli ei kuulu rantamitoitukseen. Rakennusoikeus molemmilla raken-
nuspaikoilla rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 400 k-m2. 
 
5.3.4 Maatilojen talouskeskuksen korttelialue (AM /s) 
 
Monaalan kartanon talouskeskuksen alue on osoitettu alueena, johon saa rakentaa maatalouden 
asuin-, talous- ja tuotantorakennuksia yhteensä enintään 15 % korttelin pinta-alasta. Aluetta tulee 
hoitaa siten, että kohteen kulttuurimaisemallinen arvo ei vaarannu. Talouskeskusalue on kulttuuri-
historiallista ympäristöä ja sijoittuu vanhan historiallisen kylätontin paikalle, jonka vuoksi kaavaan 
sisältyy määräyksiä rakennustoimenpiteiden vaatimista lausuntomenettelyistä ja nykyisten raken-
nusten purkamislupamenettelyistä. 
 
5.3.5 Luonnonsuojelualue (SL nat) 
 
Uskilanlahden alueella on osoitettu linnustonsuojelualue (Natura-2000 -alue) niiltä osin kuin 
Natura-aluerajaus ulottuu kaavatilojen maa-alueille. 
 
5.3.6 Luonnonsuojelualue (SL) 
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Laavian tervaleppäkorpi on osoitettu maakuntakaavavarauksen mukaisena. 
 
5.2.7 Muinaismuistoalue (SM) 
 
Monaalan rautakautiset röykkiöt talouskeskuksen peltoaukean eteläosassa on osoitettu kaavassa 
Museoviraston ohjeiden mukaan merkinnällä SM ja kaavamääräyksellä. 
 
5.3.8 Erityisiä ympäristöarvoja omaavat maa- ja metsätalousalueet (MY) 
 
Monaalanvuoren ja Koivukärjen väliset alueet on osoitettu em. rajauksella maakuntakaavan 
mukaisesti. Alueen käytössä maa- ja metsätalouteen tulee huomioida olemassa olevat ympäristö- ja 
kulttuurimaisema-arvot, perinnebiotooppi- ja luonnon monimuotoisuusarvot sekä harvinainen 
lajisto. 
 
5.3.9 Maa- ja metsätalousalue (M) 
 
Muut alueet kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousalueina. Alueilla on sallittua normaali 
metsätalouden harjoittaminen. Rantamaisemalliset seikat tulee kuitenkin huomioida rantavyö-
hykkeillä. Alueilla on sallittua maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen ei kuitenkaan 100 m 
lähempänä rantaviivaa.  Alueille sijoittuu Pursunmaan pohjoispuolella kaksi luo-kohteena osoitettua 
tervaleppäkorpialuetta. Samalla kohtaa vesistössä on kaksi luo-kohteina osoitettua viitasammakon 
lisääntymisaluetta. 

5.3.10 Maisemallisesti arvokas peltoalue ( MA )  
 
Monaalan kartanon peltojen muodostama kulttuurihistoriallisesti arvokas viljelymaisemakoko-
naisuus tulee säilyttää. Alueen säilyminen avoimena ja viljelykäytössä on maiseman säilymisen 
kannalta tärkeää. Ympäristön tilaan vaikuttavien toimien yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei 
alueen maisemallisia arvoja heikennetä. Maisemaa muuttava maanrakennustyö ja alueen metsit-
täminen on kielletty. 
 
5.3.11 Muut kaavamääräykset 

Monaalan ranta-asemakaavan muutoksella ei ole osoitettu muihin voimassaolevan ranta-
asemakaavan aluevarauksien määräyksiin muutoksia muilta osin kuin muutettu haja-asutusalueiden 
jätevesiasetuksen numerointia nykyisen asetuksen mukaan.  
 
Kaavamääräyksiin on lisätty yleismääräys alueella sijaitsevien kynäjalavaesiintymien 
huomioonottamisesta puuston käsittelyissä. ( Kaavaselostus  kohta 3.1.1 )   
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Yleiskaavan sisältövaatimukset 
Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL 54 §:n mukaan on alueelle, jolla ei 

ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin otettava huomioon myös 
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 

Ranta-asemakaava täyttää yleiskaavan sisältövaatimukset seuraavin perustein: 
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1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, sekä olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö: 

Kaava-alueen tiestön suunnittelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa runkotiestöä ja pääosin alueella jo 
olevaa sähköverkostoa.  

2. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus: 

Parolan taajaman kuntakeskuspalvelut sijaitsevat noin 25 km:n päässä.  Myös Valkeakoskelta, maantie 
etäisyys noin 15 km, saa erityyppisiä kaupallisia palveluja. 

3. Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen: 

Jätevesien käsittely järjestetään kulloinkin voimassa olevan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen 
mukaisesti. 

4. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen: 

Kaavasuunnittelussa on huomioitu alueen historiallisen ajan jäännöksiin liittyvät arvot ja maisematekijöitä 
on huomioitu kaavasuunnittelussa mm. osoittamalla uusi aluevaraus MA maisemallisesti arvokas peltoalue. 
Uskilanlahden alueella on osoitettu linnustonsuojelualue (Natura-2000 -alue) niiltä osin kuin Natura-
aluerajaus ulottuu kaavatilojen maa-alueille (SL/nat). Laavian tervaleppäkorpi on osoitettu 
maakuntakaavavarauksen mukaisena suojelualueena (SL). Monaalan rautakautiset röykkiöt 
muinaismuistokohde (SM) on osoitettu kaavassa Museoviraston ohjeiden mukaan , talouskeskusalueella 
sijainnut vanha kylätontti on huomioitu AM-alueen kaavamääräyksissä. 

Uskilanlahden Natura-alueen osalta kaavamuutos edistää Natura- lintualueen suojelutavoitteita, kun 
keskeiseltä paikalta Uskilanlahtea siirretään 2 omarantaista RA-rakennuspaikkaa Natura-alueen reunaan 
Vanajaveden avonaisen suurselän reunaan.  

Luontoselvityksen v.2018 mukaiset tervaleppäkorvet ja viitasammakon lisääntymisalueet on osoitettu luo-
merkinnöin ja määräyksin.  

5. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys: 

Kaavassa osoitetut maa- ja metsätalousalueet sallivat jokamiehen oikeuksien mukaisen virkistyskäytön. 
Kaavaan on jätetty yhtenäisiä laajoja vapaita ranta-alueita alueen luontoarvojen  ja Natura-alueen perusteella. 

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Toteutuessaan kaava lisää hieman liikennöintiä alueen yksityisteillä, toisaalta tiehoitokunnille tulee lisää 
käyttäjiä ja samalla tienpidon kustannusten maksajia lisää. 

Kulttuuriperintö ja muinaismuistot 
Alueella sijaitseva muinaismuistokohde  on huomioitu kaavassa Museoviraston ohjeiden mukaan 
samoinkuin kartanon talouskeskuksen alueelle sijoittuva vanha kylätontti kaavamääräyksissä.  Monaalan 
kartanon talouskeskukseen liittyvät maisemalliset arvokkaat peltoalueet on osoitettu MA-merkinnällä  ja 
maisema-arvot turvaavilla kaavamääräyksillä. 

5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Kaavamuutosalueelta on tehty päivitetty luonnonarvoselvitys vuonna 2018. Voimassaolevassa kaavassa on 
jo huomioitu alueella olevat luontoarvot kaavaratkaisujen perusteeksi. Kaavamuutoksessa on huomioitu v 
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2018 selvityksen tulokset osoittamalla 2 kpl luo-tervaleppäkohdetta ja 2 kpl luo-rajauksia viitasammakon 
elinalueiksi. Alueella olevat kynäjalavaesiintymät on huomioitu kaavamääräyksissä. 

Uskilanlahden Natura-alueen osalta kaavamuutos edistää ja parantaa Natura-lintualueen suojelutavoitteita, 
kun keskeiseltä paikalta Uskilanlahtea siirretään 2 omarantaista RA-rakennuspaikkaa pääosin Natura-alueen 
ulkopuolelle Vanajaveden avonaisen suurselän tuntumaan.   

5.4.4 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavalla ei voida katsoa olevan sen koon ja luonteen johdosta merkittäviä yhdyskuntataloudellisia 
vaikutuksia. Kaava-alueen ympäristössä on jo aiempaa loma-asutusta. Kaava tukeutuu kunnan palveluihin.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Alueella ei sijaitse erityisiä ympäristön häiriötekijöitä. 

6. Ranta-asemakaavan toteutus 
Kaavan toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  

 
 
 
LÄHTEET 
Opaskartta, kunnan verkkosivuilta.  
Sijaintikartta, maanmittauslaitoksen avoin data: maastokarttarasteri 1:50 000, 10/2017.  
Kanta-Hämeen maakuntakaavojen otteet verkkosivulta, http://hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040 
 
 
 
LIITTEET  
1.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 28.6.2018 
2.  Kaavan luontoselvitys . 2018. Suomen Luontotieto Oy  ja erillinen kynäjalavaesiintymien karttaliite 
3.  Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin. 
4.   Seurantalomake   
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INSINÖÖRITOIMISTO 
POUTANEN OY 
                     
                                                                                     22.4.2017 , tark. 28.6.2018    
                                                                         
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
 

KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN  LAATIMISTA  TI-
LOILLE 82-444-1-45, 1-46 ja 3-41  MONAALAN KARTANON ALUEILLA 
VANAJAVEDELLÄ JA KESKISJÄRVELLÄ  LIITEKARTTA.  

 
 
 

1. KAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET JA  LÄHTÖKOHDAT 
 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on  siirtää muutamia nykyisen kaavan toteutumatto-
mia RA-rakennuspaikkoja toisaalle kaava-alueen sisällä ja muuttaa yhtä ohjeellista 
tonttirajaa paremmin sopivaan paikkaan,  suurentaa muutamia rakennuspaikkoja 
niiden rakennettavuuden parantamiseksi ja muuttaa rakennuspaikkakohtaisia ra-
kennusoikeuksia noudattamaan Hattulan kunnan nykyisin käytettyjä rakennus-
oikeuksia.  

    
 
2.  KAAVAN LAATIJA  
 

Kaavan laatijana toimii maanomistajan toimeksiannosta DI Juha Poutanen, 
Insinööritoimisto Poutanen Oy, Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna,  
puh  0400 480338, sähköposti: toimisto(at)poutanenoy.fi 
 
 

3.  OSALLISET 
 

Kaavan pääosallinen on kaava-alueen maanomistajat. Kaavan muita osallisia ovat 
lähialueiden maanomistajat ja muut , joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

 
Viranomaisosallisia ovat: 
 
- Hattulan kunta 
- Hämeen Liitto 
- Uudenmaan ELY-keskus ( maantien 3073 osalta ) 
- Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi 
- Museovirasto, Hämeenlinnan yksikkö 
- Valkeakosken kaupunki  
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4.  KAAVAN VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN   
 

 
Kaavamuutoshanke on laitettu vireille kuntaan 5.2017 aikana.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnanvirastossa kaava-
käsittelyn ajan.  Osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä joko suullisesti tai kirjal-
lisesti suunnitelmasta kaavaehdotusvaiheeseen asti. 

 
Kaavan valmisteluaineisto (luonnosaineisto) tullaan pitämään MRA:n 30 §:n     
mukaisesti nähtävillä kunnassa ja osallisilla on oikeus lausua siitä mielipiteensä 
nähtävilläoloaikana. Viranomaisosallisten kuuleminen hoidetaan antamalla mah-
dollisuus lausuntoihin. 
 
Kaavaehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä 
kunnassa 30 päivän ajan ja siitä pyydetään mahdollisesti vielä tarvittavat viran-
omaislausunnot. Osallisilla on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa nähtä-
villäoloaikana.  

 
 
5. KAAVAN LÄHTÖKOHDAT 
 
5.0 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

   Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat  huomioiduksi maakuntakaavan  
   välityksellä. 

 
5.1 Maakuntakaava ja maakuntakaava 2040 luonnos 
 

Voimassaolevassa maakuntakaavassa kaava-alueella on MY- ja SL aluevarauksia 
sekä myös kaavan ns. valkoista aluetta.  Maakuntakaava 2040 luonnoksessa on   
samat merkinnät ja  lisäksi Monaalan alue kuuluu rajauksena laajempaan maakun-
nallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Maakuntakaavat alla. 
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Voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmä 

 
 
                                                                       

Maakuntakaavaluonnos 2040              
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5.2 Yleiskaava 
 
                     Hattulan kunnan alueella Vanajavedellä ei ole yleiskaavaa tai rantayleiskaavaa.       
                     Kaavassa huomioidaan soveltuvin osin yleiskaavan sisältövaatimukset MRL:n   
                     39 §:n mukaisesti. 
 
                      Valkeakosken kaupungin puolella  vastapäätä Uskilanlahden toisella rannalla  on  
                      rantayleiskaava , alla kuva. Kaavassa on RA-rakennuspaikkoja Monaalan kaavan 
                      kohdalla  Uskilanlahden ja muun vesistönosan vastarannalla. 
 

                        
  
 
5.3 Ranta-asemakaava 
 

Alueella on vuonna 2011 vahvistettu ranta-asemakaava. Kaavassa on osoitettu  
19  kpl lomarakennuspaikkoja  , 2 kpl  AO-rakennuspaikkaa ja  2  kpl AM-maatilan 
talouskeskusaluetta . Muu alue on maa- ja metsätalousaluetta , maa- ja metsäta-
lousaluetta, jolla on erityisiä maisemallisia ympäristöarvoja, SL-alueita kolmessa 
eri paikassa ja yksi muinaismuistoalue ( SM ).  Kaava-alue on pääosin vielä toteu-
tumatta RA-kortteleiden osalta. Ranta-asemakaava alla 
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       Voimassaoleva  ranta-asemakaava 
 

 
5.4 Rakennuskanta ja tiestö  
 

Kaava-alueen osin takarajalla kulkee maantie 3073.  Muu tiestö on yksityisteitä. 
Alueella on rakennettuna Monaalan kartanon talouskeskusrakennukset, yksi erilli-
nen uusi talouskeskus, vanhoja saunarakennuksia , yksi vanha loma-asunto, vanho-
ja kartanon torppia. Alueen osalta on tehty aiemman kaavan yhteydessä torppien 
rakennusselvitys valokuvineen.  

 
6.  LAADITUT JA LAADITTAVAT  SELVITYKSET 
 
                      Kaava-alueelta laaditaan uusi täydennetty luontoselvitys v.2018 . Rakennuskanta- 
                      selvitys vanhoista torpista on tehty nykyisen ranta-asemakaavan yhteydessä. 
 
                     
7.  ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
  
 
7.1 Ympäristövaikutukset 
 

Kaava-alueelta tehtävän luontoselvityksen avulla arvioidaan kaavamuutoksen vai-
kutuksia luontoon ja ympäristöön.  
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7.2 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 

Kaavalla ei voida katsoa olevan sen koosta ja luonteesta riippuen yhdyskuntatalou-
dellisia vaikutuksia. Kaavan toteuttamisesta vastaavat kokonaan maanomistajat. 

 
7.3  Muut vaikutukset 
 
                       Kaavamuutosratkaisun vaikutukset alueen arkeologian ja rakennetun ympäristön  
                       osalta arvioidaan Museoviranomaisten toimesta. 
                       
 
8. KAAVATYÖN TAVOITEAIKATAULU 
 

- Kaavoitus laitettu vireille           5/2017 
- OAS ja kaavaluonnosaineisto nähtävillä noin               2-3/2018     
- Kaavaehdotus nähtävillä noin                 8-9/2018 
- Kaavaehdotuksen hyväksyminen noin      11.2018 
   (valtuusto) 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antavat lisätietoja: 
 
 

Insinööritoimisto Poutanen Oy 

Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna 

Juha Poutanen, DI,  kaavan laatija 

puh. 0400 480338 

juha.poutanen(at)poutanenoy.fi 

 

Hattulan kunta 

Tekninen johtaja  Juha Prittinen  

Pappilanniementie 9 

13880 Hattula 

juha.prittinen(at)hattula.fi 

puh. 050 5993 447 
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Liitekartta , kaavamuutosalueet  
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HATTULAN MONAALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEIDEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2018

Suomen Luontotieto Oy

1. Johdanto
Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi keväällä 2018 Suomen Luontotieto Oy:ltä Hattulan 
Monaalan alueelle sijoittuvan ranta-asemakaavan muutosalueiden luontoarvojen perussel-
vityksen. Selvitys liittyy hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin 
perusselvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Juha Poutanen ja 
Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Ranta-asemakaavan muutosalueilta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat 
suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityi-
sen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pien-
vesikohteet, kuten lähteet ja purot. Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppi-
en inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Tämän lisäksi ranta-asemakaava alueelta 
rajattiin kaksi tervaleppäkorpikuviota. Ranta-asemakaavan muutokset ovat pienialaisia ja ne 
koskevat kolmea eri korttelialuetta

Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, teh-
tiin 8.5. – 12.6. 2018 välisenä aikana. Alueen liito-oravat selvitettiin jätöshavainnointime-
netelmää käyttäen (kts. liito-oravaosio) ja alueelta tehtiin myös lepakkoselvitys detektori-
menetelmää käyttäen (11.6.) Alueelta tehtiin myös kutuaikainen viitasammakkoselvitys 8.5. 
Ranta-asemakaavan muutosalueilta tehtiin myös pesimälinnustoselvitys kartoituslaskentame-
netelmää käyttäen, joka koski Lintudirektiivin liitteen I lajeja sekä kansallisessa uhanalaisluo-
kituksessa mainittuja lintulajeja. Peruslinnustoa ei selvityksessä inventoitu.

Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. 
Raportin taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luo-
vutti tilaaja käyttöömme. Ranta-asemakaava-alueelta on tehty aiemmin kevyt luontoarvojen 
perusselvitys (Kouvo M. 2003) ja aluetta on inventoitu mm. kynäjalavaselvitysten yhteydessä.

Itäpuoleinen tervaleppäkorpikuvio
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HATTULAN MONAALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEIDEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2018

Suomen Luontotieto Oy

3. Tulokset
3.1. Asemakaavan muutosalueiden yleiskuvaus

Kortteli 9 RA itä/koillisreuna
Ranta-asemakaava alue laajenee hieman koillisen suuntaan korttelin itäpäästä. Laajennusalue 
on osittain varttunutta sekametsää ja osittain melko kosteapohjaista, rantaa reunustavaa ter-
valeppälehtoa. Lehtotyypiltään alue on saniaislehdon ja puna-ailakkityypin lehdon sekamuo-
toa. Aluskasvillisuudessa kasvaa mm. hiirenporrasta (Athyrium filix-femina), metsänalvejuurta 
(Dryopteris carthusiana), puna-ailakkia (Silene dioica), lehtoarhoa (Moehringia trinervia) sekä 
lehtotesmaa (Milium effusum). Rannassa on kapea korpikaislareunus (Scirpus sylvaticus), 
mutta muuten rantavyöhyke on kapea. Lehtoalueella valtapuuna kasvaa tervaleppä (Alnus 
glutinosa), mutta alueen kuivemmalla osalla valtapuusto muodostuu kuusesta (Picea abies), 
männystä (Pinus sylvestris) ja rauduskoivusta (Betula pendula). Niemen alueella kasvaa kynä-
jalavia (Ulmus laevis), mutta muutosalueella niitä ei esiinny.

Lintudirektiiviin liitteen 1 lajeista niemen alueella havaittiin pyy. Havainto koski emoa 
ja noin kuutta maastopoikasta, jotka havaittiin lepakkoselvityksen yhteydessä. Kansallisessa 
uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 2015) mainituista lintulajeista alueella havaittiin puna-
tulkku.

Yleiskuva kortteli 9 
muutosalueelta
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HATTULAN MONAALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEIDEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2018

Suomen Luontotieto Oy

Kortteli 12 RA
Kortteli käsittää erillisen tontin, joka jää nykyisen rantasaunan ja laidunalueen väliin. Alue 
on hyvin rehevää ja lehtipuuvaltaista sekametsää. Puusto on nuorta ja se koostuu tervalepis-
tä, harmaalepistä (Alnus incana), pihlajista (Sorbus aucuparia), rauduskoivuista sekä yksittäi-
sistä kuusista ja männyistä. Aluskasvillisuus on rehevää ja runsas niittylajisto kertoo alueen 
aiemmasta laidunhistoriasta. Aluskasvillisuuden valtalajiston muodostavat nokkonen (Urtica 
dioica), koiranputki (Anthriscus sylvestris) ja metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum). Pen-
saskerroksen lajistoon kuuluu puna- ja mustaherukka (Ribes rubrum ja R. nigrum) sekä lehto-
kuusama (Lonicera xylosteum). Lehtolajeista paikalla esiintyy mm. lehtotesma ja valkovuok-
ko (Anemone nemorosa). Varvut puuttuvat alueelta täysin.  Alueen luontotyyppi on lähinnä 
sekundäärilehtoa, jossa kehitys kulkee avoimesta niitystä tervaleppälehdoksi. Tontin kohdalla 
rantaviivaa reunustaa muutaman metrin levyinen korpikaislareunus ja uposvesikasveista pai-
kalla kasvaa runsaana ulpukka (Nuphar lutea). Lahopuuta on alueella niukasti puuston nuo-
ruuden vuoksi. Alue rajautuu itäpuolelta laidunalueeseen. 

Alueen pesimälinnustoon kuuluu kultarinta ja mustapääkerttu. 

Kortteli 6 RA
Selvitys käsittää koko korttelialueen. Kasvillisuudeltaan ja luontotyypeiltään kohde on hyvin 
samanlainen kuin edellinen alue. Puusto on nuorta ja tämäkin alue on entistä laidunta. Ran-
nasta rantavyöhyke on hieman leveämpi ja rantaa kiertää korpikaisla- ja sarareunus. Alueella 
on muutama avoimempi entinen niittylaikku, jotka ovat umpeutumassa.

Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 2015) mainituista lintulajeista alueella 
havaittiin punavarpunen. Alueella havaittiin lehtokurppapoikue ja lepakkoselvityksen yhtey-
dessä myös ääntelevä lehtopöllönaaras. 

Tervaleppäkorpien kuvaus ja rajaus
Ranta-asemakaava-alueella on kaksi erillistä tervaleppäkorveksi luokiteltavaa kohdetta (Kart-
taliite 1). Näistä läntisempi on laajempi ja edustavampi ja sen edustalla rannanpuolella on 
laaja korpikaislavaltainen luhtareunus. Kummallakin kohteista valtapuusto muodostuu terva-

Kortteli 12 muutosalueen rehevää lehtoa
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lepistä ja kuusista. Pensaskerroksen lajistoon kuuluu puna- ja mustaherukka, korpipaatsama 
(Rhamnus frangula), tuomi (Prunus padus) sekä reunoilla myös lehtokuusama. Tervaleppäkor-
vista läntisempi on huomattavasti kosteapohjaisempi. Tällä alueella on runsaasti lahopuustoa.  
Kohteet vaihettuvat reunoiltaan lehtomaiseksi kankaaksi. Aluskasvillisuus on suursaniaisten 
dominoimaa ja korpien alueilla esiintyy iso-alvejuurta (Dryopteris expansa), metsänalvejuur-
ta sekä hiirenporrasta. Ympäristönsä puolesta alueilla saattaisi esiintyä myös vaateliasta korpi-
alvejuurta (Dryopteris cristata), mutta sitä ei etsinnöistä huolimatta havaittu.

Läntisimmän tervaleppäkorven alueella havaittiin pyy ja pikkutikka ja alueella oli myös 
peukaloisreviiri. Itäisimmän tervaleppäkorven reunamilla oli palokärjen asuttu pesäkolo, jos-
ta kuului poikasääniä.

3.2 Liito-oravaselvitys
3.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten 
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vai-
kea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen 
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektii-
vin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä 

Yleiskuva länsipuoleisesta 
tervaleppäkorvesta
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heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana.

3.2.2 Käytetty menetelmä
Ranta-asemakaavan muutosalueilla tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointi-me-
netelmää käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten 
oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta 8.5.2018. Samalla alueelta haettiin mah-
dollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet 
liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan 
jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja 
tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä 
syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja ok-
sankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. 

3.2.3 Tulokset
Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä eikä ranta-asemakaavan muutosalu-
eilla ole lajille elinympäristöksi optimaalisia varttuneita haapa-kuusi sekametsäkuvioita. Ter-
valeppäkorpien ympäristössä on jonkin verran lajille sopivaa elinympäristöä, mutta iso osa 
alueesta on ehkä liian tiheäpuustoista lajin elinympäristöksi. 

3.3. Viitasammakkoselvitys
3.3.1 Viitasammakko ja lajin ekologian yleispiirteet
Tuntomerkit
Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittainen
teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on tavallisesti noin 2 cm taval-
lista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat kuiten-
kin takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää 2,5-3 varvasluuta, kun sammakolla 
enintään 2. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään puolet si-

Itäisemmän tervaleppäkorven edustalla on korpikaislaluhta, joka on viitasammakoiden kutu-
aluetta
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simmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle kolmannes
varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien 
laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat ihopoimut
ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajituntomerkkeihin
kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulputusta ja on ver-
raten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi teeren soidi-
nääntä.

Levinneisyys
Viitasammakko on Itämeren alueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläi-
simmät esiintymisalueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä levin-
neisyys jatkuu aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin 
pohjoispuolelta. Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas
Keski-Suomessa se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Erityisen runsas se on Poh-
janlahden maannousemarannikon merenlahdilla. Laji on Vanajaveden alueella hyvin runsas-
lukuinen.

Elintavat
Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi koste-
alla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia. Vii-
tasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Keväällä ne
viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä 
ainoastaan muutaman metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa sammakko 
palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina.

Talvehtiminen
Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys-lokakuussa ja herää huhtikuun tie-
noilla.

Pohjoisempana horrosaika on pidempi. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti 
yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii nissä 
lampareissa.
Lajin uhanalaisuus

Viitasammakko kutupuuhissa
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Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikko-
jen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. (Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä 
pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.)

Laji ei Suomessa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kostei-
koiden esiintymät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. Paikoin myös
turvetuotanto on hävittänyt suuria viitasammakkopopulaatioita.

3.3.2 Tulokset
Alueelta löytyi kutevia viitasammakoita kahden rehevän lahden pohjukasta (Karttaliite 1). 
Kummatkin kohteet sijaitsevat tervaleppäkorpilaikkujen reunalla. Kutukohteista itäisemmällä 
äänteli noin 5-7 viitasammakkoa ja alueelta löytyi myös viitasammakoiden pohjaan vajon-
nutta kutua. Tällä alueella oli äänessä myös tavallisia sammakoita (Rana temporaria). Länti-
semmällä kutupaikalla viitasammakoita arvioitiin olevan noin 20 yksilöä. Tällä kohteella kutu 
oli mahdollisesti jo osittain ohi.  Alueelle kesäkuussa tehdyllä maastokäynnillä kutupaikko-
jen reunoilta löytyi muutamia aikuisia sammakkoyksilöitä, jotka otettiin kiinni ja määritettiin 
viitasammakoiksi. Löydettyjen kutupaikkojen lisäksi alueella ei ole muita riittävän suojaisia 
lahdenpohjukoita lajin kutupaikoiksi. Lajin nuijapäät ovat suojattomilla paikoilla helppoja 
saaliskohteita kaloille ja vain poikkeuksellisesti laji kutee paikoissa joihin petokalat pääsevät.

3.4 Lepakkoselvitys
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV suojelemia la-
jeja, eikä niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja saa hävittää. Osa Suomen lepakkolajeista, 
kuten pohjanlepakko ja vesisiippa ovat tavallisia lajeja, joita tavataan lähes kaikilta lajeille 
sopivilta ympäristötyypeiltä. 

3.4.1 Aineisto ja menetelmät
Ranta-asemakaavan muutosalueilla esiintyviä lepakoita selvitettiin yhtenä yönä (11–12.6) 
detektorihavainnoinnilla eikä kattavaa koko lisääntymiskauden sisältävää lepakkoselvitystä 
tehty. Kuunteluyönä sää oli aluksi tyyni, mutta puolenyön jälkeen virisi heikko tuuli, joka ei 
kuitenkaan vaikeuttanut havainnointia. Lämpötila vaihteli 8-14 asteen välillä

Selvitys keskitettiin ranta-alueelle eikä umpimetsäkohteita tutkittu. Alueella tehty lepak-
koselvitys toteutettiin näköhavainnoinnin sekä havainnoimalla lepakoiden käyttämiä kaiku-
luotausääniä ultraäänidetektoria käyttäen. Havainnoinnissa käytettiin Pettersson Elektronikin 
valmistamaa detektoria eli ultraääni-ilmaisinta, jolla lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet 
muunnetaan korvin kuultaviksi.

Detektorihavainnointia tehtiin yhteensä n.4 tuntia, yhden detektorin avulla vaihtamalla 
koko ajan detektorin kuuluvuusaluetta (25- 50 kHz). Tunnistamattomia ääniä ei selvityksessä 
kuultu. Havainnointi aloitettiin noin puolen tunnin kuluttua auringonlaskusta. Alueelta ei ole 
julkaistua tietoa lepakoista, mutta aluetta on saatettu tutkia lepakkoharrastajien toimesta.

3.4.2 Tulokset
Alueen lepakkolajistosta saatiin yhden yön havainnoinnin perusteella kohtuullinen yleiskuva.   

Alueella tehtiin yhteensä kolme pohjanlepakkohavaintoa, jotka koskivat 4-5 pohjanlepak-
koyksilöä. Pohjanlepakoita havaittiin alueen itäpäässä sekä itäisimmän tervaleppäkorven reu-
nalla. Kaava-alueen länsipäässä pohjanlepakoita ei havaittu. Tyypilliseen tapaan havainnot 
tehtiin reunavyöhykkeellä ja kaikilla havaintopaikoilla laji saalisti yhdessä vesisiippojen kans-
sa. Alueella ei ole pohjanlepakoille sopivia pesäpaikkoja. Valtaosa Suomen pohjanlepakoista 
pesii nykyisin rakennuksissa. Havaitut pohjanlepakot pesinevätkin jossain lähialueen raken-
nuksissa. Lepakkoyhdyskuntia seuraamalla on havaittu, että lepakot saattavat Suomessakin 
lentää useita kilometrejä saalistusalueelleen (mm. Lappalainen 2002).

Kaikki alueen vesisiippahavainnot tehtiin lajille tyypillisen tapaan veden tai kosteikon 
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päältä. Erityisesti itäisimmän tervaleppäkorven luhtareunus houkutteli hyvin vesisiippoja puo-
leensa ja kohteella havaittiin noin 6-8 vesisiippa yksilöä. Vesisiipoista tehtiin havaintoja myös 
alueen länsipäässä sekä Soukanlahden alueella. Yhteensä alueella havaittiin noin 12–14 ve-
sisiippaa. Alueella on jonkin verran kolopuuhaapoja ja myös koivupökkelöitä, jotka saattavat 
sopia lajin lisääntymispaikoiksi. Vesisiippojen määrä alueella saattoi olla suurempikin, sillä 
vesisiipan detektoriäänen kantama on hyvin lyhyt ja kauempana veden päällä saalistavat yk-
silöt jäävät usein kantaman ulkopuolelle. 

Muita lepakkolajeja ei selvityksessä havaittu, mutta hyvin todennäköisesti alueella esiintyy 
ainakin iso/viiksisiippoja. Lajipari, jonka tunnistaminen äänestä on usein mahdotonta, on 
paikallisesti hyvin runsaslukuinen mm. Kanta-Hämeen alueella. Toisaalta nämä lajit voivat 
puuttua laajoilta alueilta kokonaan. 

Alueella ei ole merkittäviä lepakoiden pesimäyhdyskuntia, mutta puunkoloissa pesiviä 
vesisiippoja alueen rantametsien puunkoloissa saattaa pesiä. Alueen lahdenpohjukat ovat 
merkittäviä lepakoiden saalistusalueita. Erityisesti viileinä kesinä rantaluhdat ja suojaisat lah-
det ovat merkittäviä lepakoiden saalistusalueita, sillä näissä ympäristöissä on viileinäkin öinä 
lepakoiden ravintokohteita kuten surviaissääskiä ja vesiperhosia.

Nykytietämyksen mukaan ainakin osa lepakoista muuttaa talveksi etelään talven viettoon. 
Osa lepakoista kuitenkin talvehtii Suomessa. Tutkimusalueella ei ole sellaisia luonnonympä-
ristöjä (louhikoita, luolia) tai ihmisen rakenteita, jotka olisivat mahdollisia lepakoiden talveh-
timispaikkoja.

Yhteenveto
Ranta-asemakaavan muutosalueilla ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia 
luontotyyppejä eikä Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä.  Alueen 
rantalehtokuviot ovat Metsälain 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Koko ranta-
asemakaava alueella on kaksi Luonnonsuojelulain 29 § mukaista suojeltavaa tervaleppäkorpi-
kohdetta, jotka kaavaesityksessä on tarkoitus rajata luo-kohteina eikä näille kohteille kohdistu 
muuttuvaa maankäyttöä. Alueella ei havaittu liito-oravia, eikä ranta-asemakaavan muutos-
alueilla ole lajille optimaalista elinympäristöä. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesii 
tai esiintyy ainakin pyy ja palokärki. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 2015) 
mainituista lintulajeista alueella havaittiin pesimäaikana punavarpunen ja punatulkku. Kaava-
alueen ulkopuolella on tunnettu uhanalaisen petolinnun pesäpaikka. Alueelta löytyi kaksi vii-
tasammakoiden kutupaikkaa, jotka jäävät selvästi suunnitellun lomarakentamisen ulkopuo-
lelle. Alueen länsiosa on entistä laidunmaata, josta osa on otettu uudelleen laidunkäyttöön. 
Hakamaapiirteet ovat kuitenkin met-
sittymisen vuoksi alueelta pääosin ka-
donneet.  Lepakoista alueella havaittiin 
sekä pohjanlepakoita että vesisiippoja, 
ja alueen ranta-alueet ovat lepakoiden 
saalistusalueita. Lepakoiden pesimäyh-
dyskuntia ei alueella havaittu. Alueella 
ei ole lepakoiden talvehtimispaikoiksi 
soveltuvia louhikoita. Kaava-alue on 
kynäjalavien päälevinneisyysaluetta 
Suomessa ja alueen kynäjalavat on in-
ventoitu. Ranta-asemakaavan muuto-
salueilta ei kynäjalavia löytynyt, mutta 
esimerkiksi läntisimmän tervaleppäkor-
ven reunamilla kynäjalavia kasvaa.

Lepakkodetektori
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SAADUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET,     
KAAVAEHDOTUS 28.6.2018 
 
pvm. Lausuntojen ja mielipiteiden antajat 

ja niiden sisältö  
Kaavanlaatijan vastineet 

 
 
5.11.2018 

LAUSUNNOT: 
 
HÄMEEN  ELY-KESKUS 
 
Hattulan kunta pyytää Hämeen ELY-
keskuksen lausuntoa Monaalan 
ranta-asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. Kaavassa muutetaan kah-
den lomarakennuspaikan sijaintia, 
raken-nuspaikkojen rajauksia sekä 
rakennusoikeuden määrää. Raken-
nuspaikkojen määrä ei kaavassa 
muutu. 
Hämeen ELY-keskuksen luonnos-
vai-heessa antama lausunto on otet-
tu huomioon antamalla määräys 
Monaalan kartanon maakunnallisesti 
merkittävän rakennuskannan suoje-
lusta. Erillisen, päärakennusta 
koskevan suojelumerkinnän lisää-
mistä tulisi harkita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voimassaolevassa kaavassa on 
ollut jo merkinnät talouskeskusalu-
een rakennuskannan säilyttämises-
tä Museoviraston aiemmin antamien 
ohjeiden mukaan.  Päärakennusta 
ja sen nykyistä käyttötilannetta on 
selvitetty Museoviraston lausunto-
vastineessa.   
. 

30.10.2018 
 

HÄMEEN LIITTO  
 

Hämeen liitto kiittää mahdollisuudes-
ta tutustua Hattulan Monaalan ranta-
asemakaavan ehdotukseen ja tote-
aa, että kaava edistää maakunta-
kaavan toteutumista eikä Hämeen 
liitolla ole maakuntakaavallisista nä-
kökohdista kaavan ehdotuksesta 
erityistälausuttavaa. 
  
 

 
 
Todetaan Hämeen Liiton puoltava 
kannanotto , Liitolla ei ole tarvetta 
lausua kaavamuutosluonnoksesta. 

1.11.2018 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAI-
TOS 
 
Hattulan kunta pyytää pelastusvi-
ranomaisen mahdollista lausuntoa 
Hattulan Monaalan ranta-asema- 
kaavamuutoksen kaavaehdotukses-
ta. Tutustuttuani kaava-aineistoon 
totean, ettei pelastusviranomaisella 
ole huomautettavaa siihen.  
 

 
 
 
Todetaan Pelastuslaitoksen lausun-
to. 
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Tämä lausunto perustuu Insinööri-
toimisto Poutanen Oy:n laatimaan ja 
28.6.2018 päivättyyn ranta-asema- 
asemakaavakarttaan ja sitä koske-
vaan kaavaselostukseen 
 
 

12.10.2018 MUSEOVIRASTO 
 
Monaalan maakunnallisesti merkit-
tävä kartanokokonaisuus on kaa-
vassa merkitty 
Maatilojen talouskeskusten kortteli-
alueeksi, jolla on kulttuurihistoriallis-
ta arvoa (AM/s, 
Alueelle saa rakentaa maatilatalouden 
asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksia. 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
saa olla enintään 15% korttelin maapin-
ta-alasta. Talouskeskus kuuluu raken-
nuksineen osana laajempaa Monaalan 
kulttuurimaisemarajausta (km). Talous-
keskusaluetta rakennuksineen tulee 
hoitaa siten, että kohteen kulttuurihisto-
riallinen arvo ei vähene. Alueella tapah-
tuva uudisrakentamisen tulee suorittaa 
siten, että rakennukset noudattavat si-
jainnin, muodon, 
värityksen ja julkisivujen jäsentelyn 
osalta alueella olevia rakennusten omi-
naispiirteitä ja sopivat ympäröivään 
maisemaan. Kartanokeskuksen alueella 
sijaitsevan historiallisen kylätontin 
vuoksi alueella tapahtuvista uudisraken-
tamis-, vesihuolto-, kaapelointi- yms. 
suunnitelmista tulee pyytää 
Museoviraston lausunto. Rakennusta tai 
sen osaa ei saa purkaa ilman MRL 127 
§:n lupaa.) 
Kaavamääräystä voidaan pitää riit-
tävänä talouskeskukselle, mutta kar-
tanon päärakennus on hyvä merkitä 
omalla rakennusalarajauksellaan ja 
sr –merkinnällä, jotta rakennuksen 
säilyminen turvataan riittävästi. Muu-
toin Museovirastolla ei ole huo-
mautettavaa kaavaehdotukseen. 
 
.  

 
 
Kaavamerkinnät ovat ajan tasalla, 
kaavamäräykset noudattavat Mu-
seo-viraston jo aiemmin antamia 
ohjeita voimassaolevan kaavan 
osalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talouskeskuksen osalta kaavamä-
räyksissä on noudatettu Museovi-
raston voimassaolevan kaavan yh-
teydessä antamia ohjeita.  
 
Monaalan talouskeskuksen päära-
kennus on ollut asumattomana jo 14 
vuotta eikä sille ole näköpiirissä 
asumiskäyttöä jatkossakaan        
Rakennus on rakennettu aikoinaan 
osina eli se ei ole yhtenäinen ulko-
asultaan, lisäksi 1950-luvulla teh-
dyissä korjauksissa ym. purettiin 
paljon yksityiskohtia ja mm. silloinen 
kuisti. Vuodesta 2004 rakennukses-
sa ei ole pidetty lämpöjä, vesi ja 
sähköt ovat poikki ja rakennus toimii 
jatkossakin vain kylmänä varasto-
tilana.  
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Omistajalla ei ole resursseja pitää 
rakennusta yllä tai edes kunnostaa 
sitä millään lailla. Suojelumerkintä 
olisi tässä tilanteessa kohtuuton 
rasitus omistajalle. Talouskeskuk-
sen ympäristö ja rakennukset on 
muuten huomioitu kaavamääräyksil-
lä. Kaavamääräyksiin sisältyy mah-
dollista rakennusten purkamista var-
ten purkulupavaatimus, joka turvaa 
viranomaisten mahdollisuuden vai-
kuttaa asiaan  
 

7.10.2018 HATTULAN RAKENNUSLAUTA-
KUNTA 
 
Rakennuslautakunnalla ei ole ollut 
huomautettavaa 22.3.2018 antamassaan 
lausunnossa Monaalan ranta-asema-
kaavan muutoksen luonnoksesta 
Kaavan laatija on laatinut vastineet 
luonnosvaiheesta annettuihin lausuntoi-
hin ja tehnyt niihin liittyviä tarkennuksia 
ehdotusvaiheen kaava-aineistoon. 
Rakennuslautakunta ei anna erillistä 
lausuntoa kaavaehdotuksesta. 
 
 

 
 
 
 
Todetaan lautakunnan lausunto. 

2.11.2018 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 
YMPÄRISTÖTOIMI 
 
Hattulan kunnan tekninen yksikkö 
pyytää Hämeenlinnan kaupungin 
seudulliselta ympäristötoimelta eli 
kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselta lausuntoa Hattulan Mo-
naalan ranta-asemakaavamuutok-
sen kaavaehdotuksesta. Hämeen-
linnan kaupungin hallintosäännössä 
on määritelty, että ympäristönsuoje-
luviranomaisena toimii kaupunkira-
kennelautakunta ja että ympäristö-
johtaja antaa ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselta pyydetyt lausunnot. 
Kaavan muutosalueilta on teetetty 
luontoselvitys Suomen Luontotieto 
Oy:llä. Tarve olisi ollut selvittää luon-
toarvoja laajemminkin, koska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavamuutosalueilta on tehty ke-
väällä 2018 täydentävät luontoselvi-
tykset , joissa on selvitetty mm. lau-
sunnossa esille tuodut seikat.  
Selvitysten laajuustarve sovittiin 
ennen työtä Hattulan kunnan kans-
sa. 
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edelliseen kaavaan liittyvä selvitys 
oli puutteellinen. 
  
Luontoselvitysten (sekä 2003 että 
2018) osoittamat tervaleppäkorvet 
on nyt asianmukaisesti osoitettu luo-
1 –merkinnällä. Kaavamääräyksessä 
puhutaan alueen ympäristöarvojen 
säilyttämisestä. Parempi muotoilu 
olisi ”luonto- ja ympäristöarvot säily-
tetään”. Luontoselvityksessä terva- 
leppäkorpien kuvaus on yhdistetty. 
Kaavan luontoselvityksissä tulisi ku-
kin kohde olla erikseen yksityiskoh-
taisesti kuvattu. Nyt kuvauksesta 
puuttuu Suomen luontotyyppien –
uhanalaisuus julkaisun mukainen 
luokitus.   
Viitasammakoiden kutupaikat terva-
leppäkorpilaikkujen tuntumassa on 
osoitettu kaavassa asianmukaisesti 
luo-2-merkinnällä. Lepakkoselvitys ei 
täytä lepakkoselvityksistä vaadittua 
tarkkuutta. Lepakkoja havaittiin ruo-
kailemassa tervaleppäkorpien tun-
tumassa.  
 
Kaava-alueella tavataan vaarantu-
neeksi luokiteltua kynäjalavaa, joka 
on kartoitettu (Hertta ja Järventausta 
2014) ja jonka esiintymät olisi sel-
vyyden vuoksi hyvä olla näkyvissä 
kaavakartassa asianmukaisine mää-
räyksineen tai ainakin selostuksen 
liitteenä. 
Kaavakartassa kaavamääräysten 
SL/Nat, SL ja SM pohjat ovat vaa-
leanpunertavalla, vaikka niiden pitäi-
si olla samalla sinisellä mitä kaava-
kartassa.  

 
 
 
 
 
Kaavamääräyksen tekstiä tarkenne-
taan lausunnon mukaisesti. Terva-
leppäkorpia ei kuvattu erillisinä, 
koska kasvilajistoltaan, tyypiltään ja 
luontoarvoiltaan ne olivat hyvin sa-
manlaisia. Selvityksen tarkoituksena 
oli rajata tervaleppäkorvet kaavoi-
tusta varten. 
 
 
 
Lepakkoselvityksen tarkoituksena 
oli mahdollisten lepakoiden pesi-
mäyhdyskuntien etsiminen. Tällä 
alueella mahdollisia pesimäyhdys-
kuntia olisi ollut ainoastaan kolo-
puukeskittymissä, joissa vesisiipat 
pesivät. Näitä ei kuitenkaan alueella 
havaittu, eikä alueella ole sellaisia 
rakennuksia, joissa saattaisi olla 
lepakoiden pesimä- tai lepopaikkoja. 
 
 
Kynäjalavien esiintymäkartta liite-
tään kaavaselostukseen mukaan ja 
kaavan yleismääräyksiin on lisätty  
jalavien huomioonottamista koskeva 
määräys. 
 
 
 
Väritys on tarkistettu samanlaiseksi. 

 
29.10.2018 

2. Logistiikkarykmentin (2LOGR) 
lausunto Monaalan rantakaavaeh-
dotukseen 
2. Log.rykmentti pv:n  alueellisena 
edunvalvojana ei näe omalta osal-
taan estettä kaavaehdotukseen. 

 
 
Todetaan Logistiikkarykmentin lau-
sunto. 

   
Hämeenlinna  15.11.2018  
Juha Poutanen, DI 
kaavanlaatija 



               Liite 2 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 082 Hattula Täyttämispvm 15.11.2018 

Kaavan nimi 
MONAALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 

Hyväksymispvm    Ehdotuspvm   15.11.2018  

Hyväksyjä    Vireilletulosta ilm. pvm 14.08.2017  

Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus     

Kaava-alueen pinta-ala [ha]  136,2197  Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]      

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  136,2197  

    

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   5,10 

Rakennuspaikat [lkm]  4 Omarantaiset  Ei-omarantaiset 4

Lomarakennuspaikat [lkm] 19 Omarantaiset 19 Ei-omarantaiset  
 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 136,2197 100 11960 0,01 0,0000 +920 

A yhteensä 6,6720 4,9 8100 0,12 +0,0001 +920 

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä       

R yhteensä 13,0252 9,6 3800  +1,3730 +950 

L yhteensä 0,0566 0   -0,0009  

E yhteensä       

S yhteensä 3,1861 2,3   0,0000  

M yhteensä 113,2798 83,2 60 0,00 -1,3722 -30 

W yhteensä             

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä         

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen 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 136,2197 100 11960 0,01 0,0000 +920 

A yhteensä 6,6720 4,9 8100 0,12 +0,0001 0 

AO 1,1812 0,9 800 0,07 +0,0001 0 

AM 5,4908 4,0 7300 0,13 0,0000 0 

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä       

R yhteensä 13,0252 9,6 3800  +1,3730 +950 

RA 13,0252 9,6 3800  +1,3730 +950 

L yhteensä 0,0566 0   -0,0009  

LV 0,0566 0   -0,0009  

E yhteensä       

S yhteensä 3,1861 2,3   0,0000  

SL 2,7562 2,0   0,0000  

SM 0,4299 0,3   0,0000  

M yhteensä 113,2798 83,2 60 0,00 -1,3722 -30 

M 58,2502 42,8 30 0,00 -21,0192 0 

MY 30,8181 22,6 30 0,00 -4,4645 -30 

MA 24,2115 17,8   +24,2115  

W yhteensä       
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