


Noin 9500 asukkaan Hattula on varsinainen ”panssarien koti.” 

Paikkakunnalta löytyy niin Panssariprikaati kuin Panssarimuseokin. 

Sijainti Suomen kasvukäytävän ytimessä tarjoaa yrityksille mitä 

parhaimmat edellytykset saavuttaa asiakkaat ja kumppanit 

kustannustehokkaasti. Asukkaille sijainti tarkoittaa monipuolisia 

työllistymismahdollisuuksia, mutta myös laajan kirjon erilaisia vapaa-

ajan mahdollisuuksia.

TERVETULOA ASUMAAN JA
YRITTÄJÄKSI HATTULAAN!

Kuva: Maiju Forss

LIIKENNEYHTEYDET:
Hämeenlinna 9 km, Tampere 80 km ja Helsinki 110 km. Kunta sijait-

see valtatie 3:n sekä Suomen pääradan varrella (Parolan juna-asema). 

Moottoritieliittymästä löytyvät pikavuoropysäkit ja bussiliikenteestä 

huolehtii Hämeenlinnan seudun joukkoliikenne.



Laadukkaita tontteja asumiseen ja yritystoimintaan hyvien yhteyksien ja palvelujen ääreltä, 

silti keskeltä rauhallista, kulttuurihistoriallista maisemaa! Olemme panostaneet erityisesti pe-

ruspalveluihimme sekä lapsiin ja nuoriin. Kunnasta löytyy useita laadukkaita päiväkoteja sekä 

2016 valmistunut monitoimirakennus Juteinikeskus, jossa toimii mm. alakoulu. Uusi ja moder-

ni terveysasema on toiminnassa 2020.

Tiesitkö, että merkittävä osa tonteistamme on vuokrattavissa? Asuintonteista hyvitetään jo 

maksetut vuosivuokrat myyntihinnasta, mikäli asuintontti lunastetaan viiden vuoden kuluessa 

vuokrauksen alkamisesta. Lisäksi mielenkiintoisena nippelitietona kerrottakoon, että Kanungin 

asuinalueemme on Suomen ainut virallinen Suomi 100 vuotta –asuinalue! Elinkeinotontteja on 

mahdollista myös lohkoa.



Kunnan yritysrakenne on monipuolinen ja erikokoisten tonttien lohkomiseen on 
mahdollisuus. Valtatie- ja kantatieverkosto välittävät raskaankin liikenteen te-
hokkaasti kaikkialle Etelä-Suomeen. Merven elinkeinoalue on mahdollista saa-
vuttaa myös rautatiekuljetuksin pistoraiteen ansiosta. Lisäksi maakaasuverkko 
ja sähkönjakelun 110 kilovoltin kantaverkko ovat helposti saavutettavissa.

Kunta tarjoaa vapaa-aikaan laajan kirjon eri-

laisia vaihtoehtoja frisbeegol昀椀sta ja perin-

teisestä gol昀椀sta vaikkapa suunnistukseen, 
ratsastukseen, veneilyyn, pyöräilyyn, hiihtä-

miseen ja pallolajeihin. 

Matkailija ihastuu varmasti Hattulan kulttuu-

rihistoriallisiin kohteisiin sekä tasokkaisiin 

ruokailupaikkoihin paikallista viinitilaa myö-

ten.



TONTIT JA SIJOITTUMINEN: 
tekninen johtaja Juha Prittinen 050 599 3447 ja

toimistopäällikkö Arja Kauppi 050 509 0104.

KARTAT JA MITTAUKSET:
paikkatietoasiantuntija Pasi Talja 050 554 6104.

MATKAILU
yhteyspäällikkö Launo Haapamäki 050 5233 116

LISÄTIETOJA:

RAKENTAMINEN: 
rakennustarkastaja Jorma Immonen 050 053 6392, 

valvontainsinööri Alpo Jokela 050 524 3609 ja

hallintosihteeri Marja Hakulinen 050 509 0105.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:
etunimi.sukunimi@hattula.昀椀

viestinta@hattula.昀椀


