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 KAAVOITUSKATSAUS  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1998/132) 7 §:n mukaan kunnan tu-

lee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan 

liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, 

jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa tulee selostaa 

lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset 

ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökoh-

tiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yh-

teyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen va-

rattujen tonttien riittävyydestä (29.12.2006/1441). Kaavoituskatsauk-

sesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. 

 

Kaavoituskatsaus sisältää lyhyet kuvaukset ja kartan asemakaavoituksen 

kohteista, yleiskaavoituksen töistä sekä maakunnallisesta maankäytön 

suunnittelusta. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on lisätä kaavoituksen 

avoimuutta antamalla kuntalaisille tietoa kaava-asioista, jotta he voisivat 

helpommin vaikuttaa suunnitelmien sisältöön. Kaava-alueiden rajat voivat 

käsittelyn aikana tarkentua tai kaava saatetaan käsitellä useassa osassa 

pidemmän ajan kuluessa. Katsauksen tiedot vastaavat 1.11.2018 tilan-

netta. 

 

Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi voi tulla esille kohteita, joista ole 

tietoa kaavoituskatsausta laadittaessa. Yksityiset aloitteet tehdään niiden 

kiireellisyyden ja sopimuksien puitteissa siinä järjestyksessä kun muu töi-

den ohjelmointi sallii. Kaavoitustoimenpiteiden aloituspäätöksen tekee 

kunnanhallitus. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavan hyväk-

symispäätöksen tekee kunta, yleensä kunnanvaltuusto.  

 

Kaavamuotoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaa-

va.  
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Maakuntakaava keskittyy maakunnallisiin kysymyksiin ja yleiskaava kun-

nan laaja-alaisiin maankäytön kysymyksiin. Maakuntakaavan laatii maa-

kuntaliitto (Hämeen liitto). 

 

Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen 

yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja aluei-

den käytön yleispiirteisesti. Yleiskaava osoittaa kunnan oman tahdon alu-

eiden käytön järjestämiseksi sovittaen yhteen niitä paikallisia intressejä, 

joita alueiden käyttöön kohdistuu. Yleiskaavoituksen avulla sovitetaan 

myös maakuntakaavassa määriteltyjä valtakunnallisia ja maakunnallisia 

alueiden käytön tavoitteita kunnan omiin tavoitteisiin.  

 

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti toimintojen sijoittamista sekä ra-

kennusten ja lähiympäristön toteuttamista. Asemakaavassa määritellään 

kullekin alueelle muun muassa käyttötarkoitus, rakennuspaikat, rakenta-

misen määrä, rakentamistapa, katuyhteydet sekä pysäköinti-, leikki- ja 

oleskelualueet. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan perusteella. 

Asemakaavaa on laadittava sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäy-

tön ohjaustarve edellyttää. 

  

Maankäytön suunnittelussa pyritään avoimuuteen. Hankkeista tiedotetaan 

jo suunnittelun käynnistyessä; jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa 

suunnitteluun sen eri vaiheissa. Kaavahankkeessa osallisia ovat kaikki ne, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnit-

telussa käsitellään. Jokaiseen kaavaan ja kaavamuutokseen voi vaikuttaa 

jättämällä kaavaa koskevan mielipiteen kaavaluonnoksen nähtävillä olles-

sa. Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) osalliset ja 

kunnan jäsenet voivat jättää kirjallisen muistutuksen kaavasta.  

 



    

  4  

Kaavojen käsittelyvaiheita ja vaikutusmahdollisuuksia on avattu tämän 

raportin lopussa.  

 

Tähän kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnanviraston ja kirjaston 

palvelupisteissä sekä kunnan internetsivulla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Ilmakuva Hattulan Parolan keskusta-alueelta.   

 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Juteinikeskus –monitoimitalo Parolassa.   
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MAAKUNTAKAAVOITUS 
  
Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua. Maakunnan suun-

nittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne 

yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten ta-

voitteiden kanssa. Maakunnan liitto huolehtii maakuntakaavan laatimi-

sesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Hämeen 

maakuntakaavasta vastaa Hämeen liitto. Maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskunta-

rakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta 

tarpeellisia alueita. Maakuntakaava toimii ohjeena laadittaessa ja muu-

tettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toi-

menpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.  

 

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka 

saadessaan lainvoiman korvaa kaikki Kanta-Hämeessä nykytilanteessa 

voimassa olevat maakuntakaavat. Kanta-Hämeen maakuntakaava 

2040:n luonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä maankäyttö- ja 

rakennuslain 62§ perusteella 6.2. – 3.3.2017. Julkinen ehdotusvaiheen 

nähtävilläolo on vuoden 2018 lopulla tai vuoden 2019 alkupuolella. 

Kaavaehdotus käsitellään maakuntavaltuustossa vuonna 2019.  

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 

Lisätiedot: Hämeen liitto,  

Niittykatu 5, 13100 Hml, 

www.hameenliitto.fi    
 

 

 

 

 

 
 
Kuva 3.  
Ote Kanta-Hämeen  
maakunta 2040 - 
kaavaehdotuksesta.  
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YLEISKAAVOITUS 
 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kun-

nan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen oh-

jaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään 

tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksi-

tyiskohtaisen kaavoituksen sekä muun maankäytön suunnittelun ja ra-

kentamisen perustaksi. Yleiskaavoja on luonteeltaan erilaisia: strategi-

nen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleiskaava. Yksityiskohtaisella 

yleiskaavalla voidaan halutessa ottaa kantaa rakennusoikeuksiin, jolloin 

se toimii rakennusluvan perusteena. Osayleiskaavaksi kutsutaan yleis-

kaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-

alueelle.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellises-

ta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Kunnan sisäi-

sen yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kuntien yhteisen yleiskaavan 

hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.  

 

Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava (2014) 

ohjaa kunnan rakentumista ja muuta maankäyttöä. Kaavassa esitetään 

tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksi-

tyiskohtaisemman kaavoituksen (asemakaava) perustaksi.  

 

Hattulassa on vireillä vuonna 2004 lainvoimaistuneen Lehijärven – Ar-

mijärven –osayleiskaavan ajantasaistamishanke. Ajantasaistamishank-

keella pyritään selvittämään alueen kylien täydennysrakentamisen 

mahdollisuudet. Hankkeesta on laadittu kaavoituskonsultin toimesta 

maankäytön tarkastelu heinäkuussa 2017. Kaavatyö lepää tällä hetkel-

lä.       
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Hattulassa ovat voimassa seuraavat yleiskaavat: 

� Hattulan yleiskaava ohjevuodet 1980 - 2000 

� Harjualueen osayleiskaava    

� Rahkoilan-Pappilanniemen osayleiskaava   
� Pekolan osayleiskaava    

� Sattulan-Nihattulan osayleiskaava ja   

� Harjualueen osayleiskaavan muutos    

� Eteläisten järvien rantaosayleiskaava I     
� Keskeisten alueiden osayleiskaava  

� Mierolanvirran osayleiskaava 

� Lehijärven-Armijärven osayleiskaava 

� Lepaan osayleiskaava 
� Eteläisten vesistöjen rantaosayleiskaava II 

� Keskeisten alueiden osayleiskaava.   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.  
Ote Keskeisten  
alueiden osayleis- 
kaavasta (2010).   

 
 
 
ASEMAKAAVOITUS 
 

Hattulan asemakaavoitetun alueen pinta-ala on noin 870 ha. Alue muo-

dostuu Parolan alueesta, johon sisältyy myös Katinala ja Hurttala sekä 

erillisistä Kettumäen, Pappilanniemen, Keltomäen, Poransaaren, Lepaan, 

Pekolan, Kotirinteen ja Kanungin alueista. Alueella on voimassa noin 100 

eri aikaan vahvistettua kaavaa, joista vanhimmat ovat vuodelta 1967. 
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Valmistelussa tai tekeillä ovat seuraavat asemakaavat:  

 

Asemakaavan ajantasaistaminen ja laajennus 

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa 

ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi 

(MRL 60 §).  

 

Keskeisten alueiden osayleiskaavan hyväksyntä ohjaa myös vuonna 2009 

käynnistynyttä koko kunnan asemakaavan ajantasaistamis- ja laajennus-

hanketta. Ajantasaistettava asemakaava-alue käsittää koko Hattulan 

kunnan voimassa olevan asemakaava-alueen, joka on pinta-altaan n. 8,7 

km
2
. Asemakaavan laajennusalue on yli 60 ha. Laajennusalueita sijaitsee 

mm. Aulangontien itäpuolella sekä asemakaava-alueen eteläosassa Kati-

nalan alueella. Keskeisten Alueiden Osayleiskaavan osoittamille laajen-

nusalueille tulee laatia yksityiskohtainen asemakaava. 

 

Ajantasaistamis- ja laajennushankkeen kaavaluonnos on ollut julkisesti 

nähtävillä kesällä 2010. Kaava-alueet pyritään hyväksymään ja vahvis-

tamaan alue kerrallaan. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole osoitettu 

määrärahoja kaavasuunnitteluun, joten uusia asemakaavahankkeita ei 

ole vireillä.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.  
Ote lainvoimaisesta Hurttala/Herniäinen   
asemakaavasta.  
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Kuva 6. Parolan rampin yritysaluetta valtatie 3:n varrelta. 

 

 

Pulterin –alueen asemakaava 

Suunnittelualue käsittää Merven alueen vanhan soranottopaikan lähiympäristöi-

neen. Suunnittelu-alueen koko on n. 15 hehtaaria, joka on pääosin Hattulan 

kunnan omistuksessa. Alue kaavoitetaan tuotanto / varastointikäyttöön.  

Hanke lepää tällä hetkellä.     

 

Muita yksityiskohtaisia asemakaavahankkeita ei ole tällä hetkellä vireillä.   

 

 
 

 

 

 

Kuva 7.  
Pulterin suunnittelualueen 
sijainti.  
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RANTA-ASEMAKAAVOITUS 
 

Ranta-asemakaavat ovat maanomistajien aloitteesta ja kustannuksella 

laadittavia ranta-alueiden asemakaavoja.  
  

Voimassa ovat seuraavat ranta-asemakaavat: 
 

� Ihaniemen rantakaava    17.03.1978 

� Takajärven rantakaava    22.11.1977 
  - kaavan muutos    22.11.1985 

  - kaavan muutos    14.12.2005 

� Takajärven rantakaava    30.05.1991 

� Kynnösjärven rantakaava   22.12.1988  

� Suojärven rantakaava    22.12.1988 

� Sotkajärven ja Pukarojärven rantakaava  31.08.1987 

� Sotkajärven ja Pukarojärven rantakaava 24.04.1992 

� Renkajärven rantakaava    13.11.1992 

� Sotkajärven rantakaava    23.02.1993 

  - kaavan muutos    12.11.2015 

� Veittijärven - Väärälammin rantakaava 05.04.1993 

� Uljasjärven - Pikku Tähilammin ja  

          Iso Tähilammin rantakaava   05.04.1993 

� Saarelan rantakaava    16.11.1995 

� Suontaan rantakaava   22.12.1995  

� Retulansaaren rantakaava   28.01.2000 

� Alhaisten rantakaava    28.01.2000 

� Vanajanniemen rantakaava   02.03.2000 

� Rievetinlahden rantakaava   11.09.2002 

� Lintusaaren rantakaava    13.11.2002 

� Suontaan kartanon ranta-kaavamuutos 22.3.2006 

� Kukkumäen ranta-asemakaava  21.6.2006 

� Petäyksen rantakaava     21.2.2007 

  - kaavan muutos/laajennus  27.1.2016 

� Lusin ranta-asemakaava   13.6.2007 

� Monaalan ranta-asemakaava  26.1.2011 

� Retulan ranta-asemakaavamuutos  18.5.2011 
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Vireillä on seuraava yksityisten maanomistajien ranta-
asemakaavahanke: 
 

Monaalan ranta-asemakaavan muutos  

Vanajaveden ja Keskisjärven ranta-alueille huhtikuussa 2011 voimaan 

tullut päivitetty Monaalan kartanon ranta-asemakaava koskee Monalan 

kylän tiloja Monaala 82-444-1-45, Kanta-Monaala 82-444-1-46 ja Laa-

via 82-444-3-41. 

 

Vireillä olevan kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää muutamia nykyi-

sen kaavan toteutumattomia loma-asuinrakennusten (RA) rakennus-

paikkoja toisaalle kaavan sisällä ja muuttaa yhtä ohjeellista tonttirajaa.  

Muutamia rakennuspaikkakokoja on tarkoitus suurentaa.  

 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 4.10. – 5.11.2018. 

Kaava pyritään saamaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 

2018 aikana.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuva 8.  
Aluerajaus;    
Monaalan ranta-asemakaava.  
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 MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TIESUUNNITELMAT 
 

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 
 

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmä tukee maakunnan kestävää kasvua, 

parantaa arjen toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa maakunnan 

hyvän saavutettavuuden. Hämeen liiton julkaisu on luettavissa liiton si-

vuilta (www.hameenliitto.fi).  

 

RAKENNUSJÄRJESTYS 

Hattulan kunnan päivitetty rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015. 

Voimassa oleva rakennusjärjestys on luettavissa kunnan kotisivuilla osoit-

teessa: www.hattula.fi.   

 

RAKENNUSKIELLOT 

Hattula kunnassa ei ole voimassa erikseen asetettuja rakennuskieltoja.  

 

ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYS 

Kunnalla on myynnissä / vuokrattavissa tällä hetkellä yhteensä noin 50 

erillispientalotonttia, jotka sijaitsevat Merven Kotirinteen ja Lepaan ase-

makaava-alueilla.  Kanungin asemakaava-alueella on myynnissä noin 30 

erillispientalotonttia. Pientalo/rivitalotontteja on vapaana Kanungin, Koti-

rinteen ja Lepaan kaava-alueilla.  

 

Kunnan pientalotonttivarannon on laskettu riittävän 5 - 8 vuoden tarpee-

seen. Asemakaavan ajantasaistamis- ja laajennushankkeen etenemisen 

myötä pientaloasumiseen osoitettuja tontteja on noin 15 vuoden tarpeek-

si. Ajantasaistamishankkeessa tullaan osoittamaan alueita myös kerrosta-

lorakentamiseen.  Yritystontteja kunnalla on tarjolla Merven ja Yllityn te-

ollisuusalueilla.   

Lisätietoa kunnan tarjoamista vapaista tonteista löytyy kunnan kotisivuil-

ta (www.hattula.fi/palvelut/tekninen toimiala/tontit).  
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ASEMAKAAVOITUKSEN KÄSITTELYVAIHEET 

 

Kunta rakentuu voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Rakentamis-

ta ohjaa myös kunnan rakennusjärjestys, joka antaa asemakaavaa täy-

dentäviä määräyksiä ja asemakaavoittamattomien alueiden rakentamista 

koskevia määräyksiä. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle 

edellyttää suunnittelutarveratkaisua.   

 

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, johon osallisilla on mah-

dollisuus osallistua kertomalla kantansa suunnitelmista. Osallisia ovat ne, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa (asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, yh-

teisöt, yrittäjät ja viranomaiset). 

 

Kaavoituksen aloitusvaihe 

Aloitteen asemakaavan tai -muutoksen laatimiseksi voi tehdä joko kunta 

itse tai maanomistaja. Kaavamuutosta ryhdytään laatimaan, jos kunta pi-

tää sitä tarkoituksenmukaisena. Kunnanhallitus asettaa kaavan vireille. 

 

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Valmiste-

luaineisto sisältää yleensä suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja mah-

dollisesti laadittuja selvityksiä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) sisältää tietoa kaavan sisällöstä, tavoitteista, vaikutuksista ja vai-

kutusten arvioinnista, osallisista, tiedottamisesta, osallistumisen mahdol-

lisuuksista ja -tavoista ja kaavan valmistelijasta yhteystietoineen. Asiakir-

jaa päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön edetessä. Kaavatyön aloitta-

misesta kuulutetaan ja osallisia kuullaan OAS:ssa esitetyllä tavalla kaa-

van kaikissa käsittelyvaiheissa. 

 

 

 



    

  14  

Valmisteluvaihe 

Tekninen lautakunta asettaa kaavaluonnoksen / kaavaluonnosvaihto-

ehdot nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kaavaluonnoksesta 

pyydetään lausunnot. 

 

Kaavoittaja laatii suunnitelmien, selvitysten ja saadun palautteen poh-

jalta kaavaehdotuksen. 

 

Ehdotusvaihe 

Tekninen lautakunta hyväksyy ja asettaa luonnoksesta saatujen mieli-

piteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditun kaavaehdotuksen 

julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, minkä aikana mahdolliset muistu-

tukset tulee jättää kirjallisena. Ehdotuksesta pyydetään viralliset lau-

sunnot. 

 

Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään teknisessä 

lautakunnassa ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lo-

pullisessa ehdotuksessa (tarvittaessa kaavaehdotus voidaan asettaa 

nähtäville useamman kerran). 

 

Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo 

Ehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen kaavoittaja valmistelee kaavan hy-

väksyttäväksi ja käsittelee kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja 

lausunnot.  

 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto teknisen lautakunnan ja kun-

nanhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätökseen saa hakea muutos-

ta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

 

Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua 

hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta. Kaava tulee voimaan, 

kun siitä on kuulutettu kunnan ilmoituslehdessä.   



    

    

YHTEYSTIEDOT 
 

Tekninen toimiala antaa lisätietoja kaikista Hattulan kunnan kaavoista 

ja niihin liittyvistä aineistoista saa lisätietoja teknisestä yksiköstä. 

Nähtävillä olevat kaavat ovat esillä kunnan ilmoitustaululla Pappilan-

niemessä ja kirjaston palvelupisteessä. Pääosa aineistoista julkaistaan 

myös kunnan internetsivuilla osoitteessa http//:www.hattula.fi 

 

Teknisen toimialan yhteystiedot:   

Hattulan kunta, kunnanvirasto, Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA 

www.hattula.fi (sp: etunimi.sukunimi@hattula.fi).   

Virasto on avoinna työpäivinä 9.00 – 15.00.  

Juteinitalon palvelupiste on avoinna kirjaston aukioloaikoina.   

 

Yhteyshenkilöt: 

Tekninen johtaja Juha Prittinen p. 050 599 3447  

Toimistopäällikkö Arja Kauppi p. 050 509 0104  

Paikkatietoasiantuntija Pasi Talja p. 050 554 6104 

Rakennustarkastaja Jorma Immonen, p. 050 053 6392 

  

 Hattulassa 8.11.2018 

  

 HATTULAN KUNTA 

 Tekninen toimiala  

 Tekninen lautakunta 20.11.2018 (§ 130). 

 Kunnanhallitus 26.11.2018 (§ 249). 

 

 
 
 


