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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 


