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TUNNISTETIEDOT  
 

Kaavan nimi: Poransaaren asemakaavan muutos  
Kunta:  Hattula (82) 
 

Asemakaavan muutos koskee erillispientalojen kortteleita (AO) 602-603 ja 605-
609, erillispientalojen (AO) ja loma-asuntojen (RA) korttelia 604, erillispientalojen 
(AO) ja asuinpientalojen (AP) korttelia 610, erillispientalojen (AO) ja rivitalo-
jen/muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) korttelia 611 sekä lähivirkistysalu-
eita (VL), puistoalueita (VP), uimaranta-aluetta (VV), venevalkama-alueita (LV), 
yleistä pysäköintialuetta (LP), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alueita (ET), luonnonsuojelualuetta (SL), maa- ja metsätalousalu-
eita (M), vesialueita (W) ja katualueita. 
 

Kaavan  
laadituttaja:  
 

Hattulan kunta 
Pappilanniementie 9 
13880 HATTULA 

           
Kaavan laatija: 
 

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa  
 Yhteyshenkilö: Arto Remes  

Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA  
puh. 040-1629193 
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi  

 
 

SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ 
 

Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Parolan taajaman ja Vanajaveden vesistön itäpuolella. Alueelle 
kuljetaan Aulangontien (yhdystie 3053) kautta. Suunnittelualueeseen kuuluu Poransaari, Poran-
saarenlahden itäpuolista ranta-aluetta sekä voimassa olevan asemakaavan mukaista Vanajave-
den vesialuetta. Poransaaren alue ja Poransaarenlahden pohjoispuolinen alue ovat pääosin ra-
kentuneita omakotitaloalueita. Poransaarenlahden itäpuoliset kaava-alueen osat ovat metsäalu-
eita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 60 ha, josta noin 32 ha on asemakaavan mukaista vesi-
aluetta. (Kuvat 1 ja 2.) 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty sinisellä ympyrällä. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty sinisellä viivalla. 
  

 
  
3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa Poransaaren alueen asemakaava kaa-
vateknisesti mm. tonttien ja rakennusalojen rajauksien sekä rakentamisen ohjauksen osalta. Kaa-
vamuutoksella tutkitaan myös mahdollisuuksia osoittaa alueelle kokonaan uusia erillispientalojen 
tontteja sekä vanhojen tonttien jakamista useammaksi rakennuspaikaksi.  
 
Alueella esiintyvät kynäjalavat ja mahdolliset muut luonnonympäristön erityispiirteet sekä alueen 
arkeologiset ja rakennetun ympäristön arvot huomioidaan kaavoituksessa.  
 
 

4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
  

4.1 Aiemmat suunnitelmat ja päätökset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 
 
Valtioneuvosto päätös 14.12.2017 uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli 
voimaan 1.4.2018.  
 
Maakuntakaava 
 
Suunnittelualue kuuluu Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n alueeseen, joka alueellisesti kattaa 
koko Kanta-Hämeen maakunnan. Maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voi-
maan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman (Kuva 
3). 
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Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi (AA54, Pappi-
lanniemi, Poransaari). Alue kuuluu maakuntakaavassa osoitettuun valtakunnallisesti merkittävään 
maisema-alueeseen (Vanajaveden laakso ja Aulanko). Alueen kaakkoisosa on lisäksi maakunta-
kaavassa osoitettua maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Tenhiälän kult-
tuurimaisema). Alueen länsipuolitse kulkee myös maakuntakaavassa osoitettu laivaväylä.  
   
Alueella ei sijaitse maakuntakaava 2040:n oikeusvaikutteisissa liitteissä esitettyjä pieniä 
luonnonsuojelualueita tai luontotyyppialueita eikä alueelle sijoitu maakunnallisesti merkittäviä 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.  

 = Asuntovaltainen alue  = Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue 
 

= Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
 

 
Kuva 3. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
esitetty sinisellä ympyrällä. 
 
Yleiskaava 
 
Alueelle on laadittu Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hy-
väksytty kunnanvaltuustossa 11.12.2013 (§ 70) ja saanut valitusten ulkopuolisin osin lainvoiman 
10.2.2014 (Kuva 4). 
 
Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa toteutuneen maankäytön mukaisesti pääosin pien-
talovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Poransaarenlahden pohjoispuolinen rakentamaton alue on 
osoitettu yleiskaavassa lähivirkistysalueeksi (VL) ja Poransaarenlahden itäpuolen ranta-alue osit-
tain maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). Poransaaren alueella sijait-
sevat kaksi venerantaa on osoitettu yleiskaavassa venevalkama-alueiksi (LV). Tenhiälän autioitu-
neen kylänpaikan sekä Poransaaren leikkipuiston rautakautisen kiviröykkiön alueet on osoitettu 
yleiskaavassa muinaismuistoalueiksi (SM). Poransaaren itärannalle on osoitettu pienialainen luon-
nonsuojelualueen aluevaraus (SL). Alueella sijaitsevat rauhoitetut kynäjalavat on osoitettu yleis-
kaavassa luonnonmuistomerkin kohdemerkinnöillä (sl). Kynäjalavia kasvavat alueet on lisäksi 
osoitettu kasvillisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo-1). Poransaarenlahden itärannalla 
sijaitseva uimaranta on osoitettu yleiskaavassa uimarannan kohdemerkinnällä.  Yleiskaavassa on 
lisäksi osoitettu kaksi sr- kohdemerkintää (Suojeltava rakennus, rakennettu ympäristökokonaisuus 
tai muu rakennelma, jolla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista ar-
voa). 
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 Kuva 4. Ote Hattulan Keskeisten alueiden osayleiskaavasta. 
 
Asemakaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Hattulan kunnanvaltuuston 18.5.1987 hyväksymä ja Hämeen lää-
ninhallituksen 30.9.1987 vahvistama asemakaava sekä Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymät 
asemakaavan muutokset: 15.8.1994 (asemakaavan muutos koski osaa korttelista 609 ja katualu-
etta) ja 30.1.2002 (asemakaavan muutos koski osaa korttelista 610 ja katualuetta). Ote Hattulan 
kunnan ajantasa-asemakaavasta on kuvassa 5. 
 
Suunnittelualueen voimassa olevan asemakaavan rakentamisalueet muodostuvat pääosin erillis-
pientalojen kortteleista AO (korttelit 602-603 ja 605-609, osat kortteleista 604, 610 ja 611). Voi-
massa olevassa asemakaavassa on osoitettu yhteensä 54 erillispientalon tonttia. Korttelissa 604 
on yksi loma-asuntojen korttelialueen (RA) tontti, korttelissa 610 on yksi asuinpientalojen kortteli-
alueen (AP) tontti ja korttelissa 611 on yksi rivitalojen/muiden kytkettyjen asuinrakennusten kortte-
lialueen (AR) tontti. Muilta osin suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet on osoitettu lähinnä lä-
hivirkistysalueiksi (VL), puistoalueiksi (VP) sekä maa- ja metsätalousalueiksi (M). Lisäksi alueelle 
on osoitettu kolme venevalkama-aluetta (LV), uimaranta-alue (VV), yleinen pysäköintialue (LP), 
kaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), luonnonsuoje-
lualue (SL) ja katualueita. Asemakaavaan kuuluva Vanajaveden alue on osoitettu vesialueeksi 
(W). 
 
Rakennusjärjestys 
 
Hattulan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2013.  
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Kuva 5. Ote Hattulan kunnan ajantasa-asemakaavasta. Kaavan muutosalue esitetty sinisellä vii-
valla. 
 

4.2 Selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 
Olemassa olevat selvitykset ja suunnitteluaineisto 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
 

• Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanaja-
veden laakson perusselvitykset – Rakennettu kulttuuriympäristö (2001).  

• Rakennettu Häme. Hämeen liitto 2003. 
• Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan rakennuskulttuuriselvitys. 

(Ivars, Putkonen 2003) 
• Ramboll Finland Oy, Hattulan kunnan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 16.6.2009. 
• Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. (RKY-inventointi 

2009)  
• Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011. Ehdotus 

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hämeen 
ELY-keskus, Koski, K. 2011. 

 

Kiinteät muinaisjäännökset 
 

• Kanta-Hämeen seutukaavaliitto, Kanta-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (1988) 
• Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanaja-

veden laakson perusselvitykset – Esihistoria (2000).  
• Museovirasto, Seppälä: Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi (1999).  
• Museovirasto, Maiseman muisti – valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset (2001) 
• Hattulan kylätonttien rajojen määritys ja maastoarviointi 2009 liittyen Hattulan keskeisten 

alueiden osayleiskaavan ja asemakaavojen laatimiseen (Leena Lehtinen 2009)  
• Tenhiälän keskiaikaisen kylänpaikan tarkistus liittyen jäteveden pumppaamon ja huoltora-

kennuksen rakentamiseen (Eeva-Liisa Schulz 2016)  
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• Museovirasto; Muinaisjäännösrekisteri. 
 

 

Luonnonympäristö ja maisema 
 

• Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993)  
• Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanaja-

veden laakson perusselvitykset – Vanajaveden laakson maisemaselvitys (MA-arkkitehdit 
2001). 

• Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanaja-
veden laakson perusselvitykset – Vanajaveden laakson luontoselvitys (Vanajanlaakson kas-
villisuus- ja kasvistoselvityksiä Hämeenlinnan–Hattulan alueella kesällä 1999, Jutila H.). 

• Hämeen ympäristökeskus: Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuu-
riympäristö ja luonto (2001). Alueelliset ympäristöjulkaisut 245. 

• Ramboll Finland Oy, Hattulan kunnan Osayleis- ja asemakaava-alueiden luontoselvitys 
12.6.2009.   

• Kekki, Ilpo & Metsänen, Timo 2015: Vanajaveden kunnostustarveselvityksen kohdealueiden 
luontoinventoinnit 2015. Viitasammakko, pesimälinnusto & sudenkorennot. 

• Heli Jutila 2016: Hattulan luonnonmuistomerkit, Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 38. 
• Ympäristöhallinnon avoimet aineistot 

 
Muut selvitykset 
 

• Voimassa olevan asemakaavan aineistot 
• Keskeisten alueiden osayleiskaavan aineistot 

 
Asemakaavamuutosta varten laaditut selvitykset 

 

• Arkeologinen inventointi (Teemu Tiainen, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 
2019)  

• Luontoselvitys (Teppo Häyhä, 25.5.2020)    
• Kynäjalavien kartoitus (Hattulan kunta 09/2020) 
• Rakennuskulttuuri-inventointi (Hattulan kunta 2019) 

 
Pohjakartta 
 
Asemakaavan muutosta varten on laadittu uusi 2019 hyväksytty 1:2 000- mittakaavainen asema-
kaavan pohjakartta. 
 

 
5. VAIKUTUSALUE 

 
Asemakaavan muutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi lähim-
pien naapuritilojen alueet.   
 
 

6. ASEMAKAAVAN OSALLISET  
 
Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
voituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
 
Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
-  Elenia Oy 
-  Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 
 
Viranomaiset 
-  Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) 
-  Hämeen liitto  
-  Hämeenlinnan kaupunginmuseo 
-  Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
 
Naapurikunnat  
Hämeenlinnan kaupunki 
 
Hattulan kunnan hallintokunnat 
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7. OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUSMENETTELY 
 
Kaavaprosessi 

 
Vireilletulo- ja val-
misteluvaihe 

• Päätös kaavamuutoksen vireille tulosta kunnassa 
• Selvitysten laatiminen 
• Kaavan muutostarpeiden ja -toiveiden kartoitus 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen  
• Kaavakarttaluonnoksen laatiminen 
• Kaavaselostuksen laatiminen 
• Kaavamuutoksen vireille tulon, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 

kaavaluonnoksen hallinnollinen käsittely kunnassa 
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavamuutoksen vireille tulosta sekä osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
sesta 

• Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto julkisesti nähtävillä (30 vrk) 
• Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta 

sekä kaavaluonnoksesta 
• Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta 
• Asukas- / tiedotustilaisuus 
• Tarvittaessa viranomaisneuvottelu  

Kaavaehdotus-
vaihe 

• Vastineet lausuntoihin ja mahdollisiin mielipiteisiin 
• Kaavaehdotusaineistojen laatiminen 
• Kaavaehdotuksen hallinnollinen käsittely kunnassa 
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 
• Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä (30 vrk) 
• Osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistu-

tus nähtävillä oloaikana 
• Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta 
• Tarvittaessa viranomaisneuvottelu 

Hyväksymisvaihe 
 

• Vastineet lausuntoihin ja mahdollisiin muistutuksiin 
• Kaavamuutoksen hyväksymisasiakirjojen laatiminen 
• Kaavamuutoksen hyväksymisvaiheen hallinnollinen käsittely kunnassa: 

Asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää Hattulan kunnan-
valtuusto  

• Kaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista 
hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 

 
 
Tiedottaminen 
 
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaava-
luonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja asemakaavan muutoksen hyväksymi-
sestä tiedotetaan Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla (Pappilanniemessä ja kirjaston pal-
velupisteessä) sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa http//:www.hattula.fi/. Lisäksi suunnittelu-
alueen ja sen naapuritilojen maanomistajille lähetetään tiedotuskirjeet kaavamuutoksen luonnos-
vaiheessa. 
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8. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 
Asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: 

ARVIOITAVAT TEKIJÄT SISÄLTÖ 

Ympäristövaikutukset Rakennettu ympäristö 
- kylä-/taajamakuva 
- kulttuuriympäristö 
- rakennuskanta, rakentamistapa 
Luonnonympäristö 
- luonnonympäristön arvot ja ominaispiirteet  

Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 
- Alueen ja ympäristön viihtyvyys ja turvallisuus 
- Virkistyskäyttö 

Yhdyskuntarakenne - Taajamarakenne 
- Palvelujen saatavuus 
- Liikenne ja tekninen huolto 

Taloudelliset vaikutukset Kuntatalous, kiinteistöjen arvo 

 
 

9. ALUSTAVA AIKATAULU 
 

TYÖVAIHE 
 

TAVOITEAJANKOHTA 

Kaavamuutoksen vireille tulo / oas ja kaavaluon-
nos nähtävillä 

09-12/2020 

Kaavaehdotus nähtävillä 01-03/2021 

Kaavamuutoksen hyväksyminen 04-05/2021 

 
 

10. YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE 
 
Asemakaavan muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hä-
meenlinnan toimisto. Hattulan kunnan yhteyshenkilönä kaavahankkeessa toimii tekninen johtaja 
Juha Prittinen. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvai-
heessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Hattulan kunnanhallituk-
selle. 
 
 
   Hattulan kunta: 

 
Hattulan kunta 
Pappilanniementie 9 
13880 HATTULA  
 
Tekninen johtaja Juha Prittinen 
p. 03 6731 235 
juha.prittinen@hattula.fi 

 

             

Kaavan laatija: 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
Sibeliuksenkatu 11 B 1 
13100 Hämeenlinna 
 
Yhteyshenkilö  
Arto Remes  
p. 040 162 9193 
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 
 

 


