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Tämä kaavaselostus koskee 29.9.2020 päivättyä asemakaavakarttaa.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 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 rivitalojen/muiden kytkettyjen
asuinrakennusten (AR) korttelia 611 sekä lähivirkistysalueita (VL),
puistoalueita (VP), uimaranta-aluetta (VV), venevalkama-alueita
(LV), yleistä pysäköintialuetta (LP), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET), luonnonsuojelualuetta (SL), maa- ja metsätalousalueita (M), vesialueita (W) ja katualueita.

Asemakaavan laadituttaja:

Hattulan kunta
Pappilanniementie 9
13880 HATTULA

Asemakaavan laatija:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA
Yhteyshenkilö: Arto Remes
p. 040-1629193
sposti. arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi

Asemakaavan muutos on tullut vireille XX.XX.2020.
Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä XX.X.-XX.XX.2020.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä XX.X. - XX.X.202X.
Tämä asemakaavan muutos on Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymä
Voimaantulo:

.2021

3

. 2021 §

1.2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA HANKKEEN TARKOITUS
Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Parolan taajaman ja Vanajaveden vesistön itäpuolella. Alueelle
kuljetaan Aulangontien (yhdystie 3053) kautta. Suunnittelualueeseen kuuluu Poransaari,
Poransaarenlahden itäpuolista ranta-aluetta sekä voimassa olevan asemakaavan mukaista
Vanajaveden vesialuetta. Poransaaren alue ja Poransaarenlahden pohjoispuolinen alue ovat
pääosin rakentuneita omakotitaloalueita. Poransaarenlahden itäpuoliset kaava-alueen osat ovat
metsäalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 60 ha, josta noin 32 ha on asemakaavan mukaista
vesialuetta. (Kuvat 1 ja 2.)
Asemakaavan muutoksen laatimisen tarkoituksena on ajantasaistaa pääosin vuodelta 1987 oleva
Poransaaren asemakaava, joka on kaavateknisesti ja myös sisällöltään osin vanhentunut.

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

2 TIIVISTELMÄ
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Vireille tulo- ja valmisteluvaihe
16.4.2019
Poransaaren asemakaavan muutoksen vireille tulon käsittely teknisessä lau(§32)
takunnassa.
29.4.2019
Hattulan kunnanhallitus päätti kaavamuutoksen vireille tulosta.
(§80)
25.5.2020
Kaavamuutosta varten laadittu luontoselvitys valmistui.
29.9.2020
(§78)
XX.XX. –
XX.XX.20XX

Tekninen lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.
Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä (valmisteluvaiheen kuuleminen).

5

2.2. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
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 rivitalojen/muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) korttelia 611 sekä
lähivirkistysalueita (VL), puistoalueita (VP), uimaranta-aluetta (VV), venevalkama-alueita (LV), yleistä
pysäköintialuetta (LP), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET),
luonnonsuojelualuetta (SL), maa- ja metsätalousalueita (M), vesialueita (W) ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelit (AO) 602-603, 605-609 ja 609A, erillispientalojen (AO) ja asuinpientalojen (AP) kortteli 604, erillispientalojen (AO), asuinpientalojen (AP)
sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) kortteli 610, erillispientalojen (AO) sekä
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) kortteli 611 sekä niihin liittyviä puistoalueita
(VP), maa- ja metsätalousalueita (M), venevalkama-alueita (LV), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET), luonnonsuojelualue (SL) ja katualueita.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Asemakaavan muutoksen mahdollistama rakentaminen voidaan toteuttaa alueen maanomistajien
tarpeiden mukaisesti kaavan saatua lainvoiman.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
3.1.1 Luonnonympäristö
Luonnonolojen yleiskuvaus
Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys (Teppo Häyhä 25.5.2020), joka on selostuksen liitteenä 3. Luontoselvityksessä on kuvattu suunnittelualueen luonnonoloja yleisesti seuraavasti:
Poransaari, joka Vanajaveden vedenpinnan laskujen jälkeen on muuttunut niemeksi, kohoaa lähes 20 metriä Vanajaveden pinnasta. Niemen länsiranta on kaltevasti viettävää, kivikkoista moreenimaata. Poransaarenlahden pohjois- ja itäranta eli Eerolanranta on alavaa maata ja maaperä
hienojakoista hiesua. Suunnittelualueesta noin 70 % on rakennettua. Alueella on sekä rivitaloja,
omakotitaloja että rantahuviloita. Rakentamattomat osat ovat metsää (17 %), niittymäistä aluetta
(10 %) ja peltoa (3 %). Rantaviivaa on noin 1,7 kilometriä, mistä noin 85 % on rakennettua.
Poransaaren asemakaava-alueen metsät ovat enimmäkseen lehtoja ja vähäisemmässä määrin
lehtomaista kangasta. Poransaaren lehdot ovat lehtipuuvaltaisia. Valtapuina lehdoissa kasvavat
harmaaleppä, hieskoivu, haapa, tuomi, metsävaahtera ja kynäjalava. Vallitsevan puulajin mukaan
luokiteltuna Poransaaren alueen lehdot voidaan jakaa lehtipuulehtoihin, vaahteralehtoihin ja kynäjalavalehtoihin.
Vanajaveden laskussa paljastuneen vesijättörannan alaosassa on niittyjä, joiden kasvillisuus on
tiheää ja korkeaa. Isosorsimo (Glyceria maxima) kasvaa valtalajina jokseenkin joka paikassa.
Suunnittelualueella on myös muutamia tuoreita niittyjä, joilla on rehevää, heinä- ja ruohovaltaista
kasvillisuutta. Hoitamattomilla niityillä kasvillisuus on kehittymässä pensaikkovaiheen kautta nuoreksi lehtometsäksi.
Luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit
Suunnittelualueella ei ole perustettuja luonnonsuojelualueita tai Natura 2000- ohjelmaan kuuluvia
alueita.
Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu Poransaaren itärannalle luonnonsuojelualueen
aluevaraus (SL). Poransaaren alueella sijaitsee 12 luonnonmuistomerkkinä rauhoitettua kynäjalavaa. Näistä rauhoitetusta kynäjalavista seitsemän sijaitsee vanhassa kaavassa osoitetulla Poransaaren itärannan luonnonsuojelualueella.
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Liito-orava
Kaavamuutoksen luontoselvityksen liito-oravainventoinnissa ei havaittu merkkejä liito-oravasta.
Viitasammakko
Kaavamuutoksen luontoselvityksen viitasammakoiden havainnoinnissa paikannettiin neljä lajin lisääntymisaluetta. Lisäksi luontoselvityksessä esitetty Poransaarenlahden itärannan lisääntymisalue on rajattu vuoden 2015 viitasammakkoselvityksen perusteella (Kekki & Metsänen 2015)
(Kuva 3).

Kuva 3. Luontoselvityksessä (Teppo Häyhä 25.5.2020) esitetyt viitasammakon lisääntymisalueet.

Arvokkaat luontotyypit
Kaavamuutoksen luontoselvityksessä on rajattu suunnittelualueelta seitsemän luonnonsuojelullisesti arvokasta rantalehtoa (Kuva 4).
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Kuva 4. Luontoselvityksessä (Teppo Häyhä 25.5.2020) esitetyt luonnonsuojelullisesti arvokkaiden
rantalehtojen alueet.
Kynäjalavat
Kaavamuutoksen luontoselvityksen mukaan kynäjalavaa kasvaa Poransaaren rannoilla yleisesti
pieninä metsikköinä, puuryhminä ja yksittäisinä puina. Luontoselvityksen kynäjalavainventoinnissa paikannettiin yhdeksäntoista esiintymää (Kuva 5).
Hattulan kunta kartoitti alueen merkittävät yksittäiset kynäjalavat kaavan muutostyötä varten syksyllä 2020.

Kuva 5. Luontoselvityksessä (Teppo Häyhä 25.5.2020) esitetyt kynäjalavaesiintymät. Kynäjalavametsiköt ja puuryhmät on merkitty alueina, yksittäiset puut pisteinä.
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Luontoselvityksen johtopäätökset ja suositukset
Poransaaren asemakaava-alueella suunnittelun kannalta huomiotavia kohteita ovat rantalehdot,
kynäjalavan kasvupaikat ja viitasammakon lisääntymisalueet. Rantalehdot muodostavat kahdeksasta metsiköstä muodostuvan, valtakunnallisesti arvokkaan lehtoluontokokonaisuuden. Suurin
osa rakennettujen tonttien ulkopuolisista kynäjalavan esiintymistä on arvokkaiksi rajatuissa lehtometsissä.
Lehtometsiköistä arvokkaimmat tulee merkitä kaavaan suojelualueiksi (esim. SL). Suojelukohteina (esim. luo) tulee huomioida kaikki viitasammakon lisääntymispaikat. Lisääntymisaluetta ja
sen välitöntä lähiympäristöä ei saa ojittaa eikä ruopata. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa 30 metriä lähemmäs viitasammakon lisääntymisalueen rajaa.
3.1.2 Kulttuuriympäristö ja maisema-arvot
Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY)
alueisiin. Alueen kaakkoisosa on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(Tenhiälän kulttuurimaisema).
Poransaaren länsipuolella sijaitsee Hattulan Pyhän Ristin kirkon valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alue. Pyhän Ristin kirkon RKY- alue sijoittuu Poransaareen
nähden Vanajaveden länsipuolen vastarannalle ja RKY- alue ulottuu lähimmillään n. 200 m etäisyydelle Poransaaren länsipuolen ranta-alueesta.
Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen (Vanajaveden laakso
ja Aulanko).
Lähteet: Museovirasto: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY),
Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 tausta-aineistot (Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt), Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö
1993), Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011. Ehdotus Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hämeen
ELY-keskus, Koski, K. 2011., Ympäristöhallinnon avoimet aineistot
3.1.3 Arkeologiset arvot
Suunnittelualueen itäosassa Poransaarenlahden itärannalla sijaitsee Tenhiälän autioitunut keskiaikainen kylänpaikka ( 1000013923) (Kuva 6). Ensimmäinen kirjallinen maininta kylästä on vuodelta 1447, mutta lähialueitten löytöjen perusteella kylän asutuksen alku voi olla jo rautakaudessa. Vuonna 1539 kylällä oli kolme ja 1556 viisi taloa. Vuonna 1630 Tenhiälässä oli kolme ratsutilaa, 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa nimismiehen talo toimi majatalona. Ison vihan
aikaan monet Hattulan kylät kärsivät venäläisten hävitysretkistä, ja Tenhiälässäkin ollut yksi talo
autioitui täysin. Isojako siellä suoritettiin 1764 - 1786. Kylän paikalla oli 1950 - 1970-luvuilla vanhainkoti, jonka kivijalkaa on vielä näkyvissä, ja se on merkittynä vuoden 1960 peruskartalle. Poransaarentiestä uimarannalle erkaneva tie noudattaa vanhan kylän tielinjaa (Tiluskartta ja selitys
rintamaista. Nils Avander 1699). Nykyisen Ahlbackan kartanon perustana oli vuorostaan paikalla
vuoteen 1806 saakka sijainnut Eerolan ratsutila.
Poransaaren keskiosassa sijaitsee Poransaaren leikkipuiston kiinteän muinaisjäännöksen alue
(82010079) (Kuva 6). Alueella on rautakautisiksi ajoitettuja kivirakenteita/röykkiöitä, mutta osa
röykkiöistä saattaa olla myös nuorempia raivausröykkiöitä. Muinaisjäännösalue on nykyisin leikkipuistona ja osin katualueena.
Lähteet: Museoviraston muinaisjäännösrekisteri ja arkeologinen inventointi (Teemu Tiainen, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 2019)
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Tenhiälä
100001392
3

Poransaaren leikkipuisto
82010079

Kuva 6. Suunnittelualueelle sijoittuvat kiinteiden muinaisjäännösten alueet
3.1.4 Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne ja kunnallistekniikka
Suunnittelualue ei liity alueellisesti suoraan Hattulan kunnan Parolan taajaman asemakaavoitettuun taajamarakenteeseen. Vanajaveden vesistö erottaa Poransaaren alueen Parolan ja Herniäisten-Hurttalan taajama-alueista. Poransaaren alue on yksi osa Hattulan kunnan Vanajaveden
vesistön itäpuolista taajamarakennetta.
Alueella on rakentunut vesi-, viemäri- ja sähköverkosto. Alueella on kattavasti rakentuneet katualueet ja alueen pääkatu (Poransaarentie) liittyy yleiseen tien (Aulangontie, yhdystie 3053).
Etäisyyksien, tiestön ja kunnallistekniikan osalta Poransaaren alue liittyy toiminnallisesti edullisesti
kunnan taajamarakenteeseen.
Kyläkuva ja rakennuskanta
Poransaaren alueella sijaitsee noin 50 omakotitaloa ja muutamia vapaa-ajankäytössä olevia lomaasuntoja. Poransaaren itärannalla on kaksi rivitaloa. Alueen itä- ja pohjoispuolinen lähiympäristö
on metsä- ja peltoalueita.
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Hattulan kunnan kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Parolan taajamassa noin 6 kilometrin
etäisyydellä suunnittelualueesta.
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Virkistys
Poransaaressa on kaksi kunnan ylläpitämää venerantaa, joista kunta vuokraa venepaikkoja. Poransaarenlahden itärannalla sijaitsevalla Saaren-Tenhiälän jakokunnan yhteisellä maa-alueella
(yhteinen juottopaikka 82-878-1-2) on kesällä 2020 kunnostettu veneranta ja parkkipaikka. Venerannalla on merkityt ja numeroidut paikat 20 veneelle. Venepaikat on tarkoitettu jakokunnan osakkaiden käyttöön. Samalla alueella venerannan eteläpuolella sijaitsee Hattulan kunnan Eerolan uimaranta. Uimarannalla on laituri ja pukukoppi.
Muutoin suunnittelualueen vanhan asemakaavan mukaiset virkistysalueet palvelevat lähinnä alueen asukkaiden virkistyskäyttöä. Poransaaren keskiosassa sijaitsee yksi leikkipuisto. Vanhan asemakaavan mukaiset pääosin metsäiset lähivirkistys- ja puistoalueet toimivat alueen asukkaiden
ulkoilualueina ja katualueet toimivat osaltaan alueen ulkoilureitteinä.
Liikenne
Suunnittelualueelle kuljetaan Aulangontien (yhdystie 3053) ja edelleen Poransaarentien (asemakaavatie) kautta. Alueelle on kevyenliikenteen yhteys Aulangontien (yhdystie 3053) varressa.
Hattulan kunta kuuluu Hämeenlinnan seudulliseen joukkoliikennealueeseen. Hämeenlinnan seudun bussiliikenteen linja 620 (Hämeenlinna-Parola-Tyrväntö) kulkee Aulangontien kautta. Linjan
620 bussipysäkit (Poransaari E ja P) sijaitsevat n. 300 m etäisyydellä suunnittelualueen itäosan
lähimmistä asuinrakennuspaikoista ja n. 1 km etäisyydellä Poransaaren eteläosan asuinrakennuspaikoista.
Suunnittelualueelta on matkaa Parolan rautatieasemalle n. 7 km. Lähiliikenteen junat pysähtyvät
Parolan asemalla.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY)
alueisiin. Alueen kaakkoisosa on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(Tenhiälän kulttuurimaisema).
Suunnittelualueelle ei ole osoitettu 12.9.2019 voimaan tulleessa maakuntakaavassa 2040 asemakaavoituksessa huomioitavia rakennetun kulttuuriympäristön tai rakennuskannan kohteita.
Poransaaren alueelle on osoitettu Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa 10.2.2014 kaksi sr- kohdemerkintää. sr = Suojeltava rakennus, rakennettu ympäristökokonaisuus tai muu rakennelma, jolla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa. Osayleiskaavassa osoitetut sr- kohteet on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi
rakennuskohteiksi osana Vanajaveden vanhaa huvilakulttuuria (Lauri Putkonen, 2009). sr /48akohde on Poransaaren huvila, Savonjousi ja sr /48b- kohde on Poransaaren huvila, Nordenswan.
Alueen voimassa olevassa asemakaavassa Nordenswanin huvila on osoitettu sr1- kohteena. sr1=
Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai maisemamallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy.
Ympäristöhäiriöt
Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä.
3.1.5 Maanomistus
Hattulan kunta omistaa Poransaaren alueella tilan Poransaari 82-424-1-182, Poransaarenlahden
itärannalla sijaitsevat tilat Eerolan vaivaistalo 82-427-2-1 ja Eerola 82-427-4-44 sekä katualuetta
olevat tilat Saarentie 82-427-4-217 ja Vieremä 82-427-4-195 (Kuva 7). Kaavan muutosalueeseen
kuuluva vesialue on yhteistä vesialuetta ja vesijättöä (82-876-3-0). Poransaarenlahden itärannalla
sijaitsee lisäksi yhteisomisteiset maa-alueet Yhteinen juottopaikka (82-878-1-2) ja Yhteinen savipalsta (82-878-1-0). Muuten suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.
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Kuva 7. Hattulan kunnan omistamat alueet (Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelu)
3.2 SUUNNITTELUTILANNE
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018.
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri vä-estöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja
kuljetuspalveluiden kehittämistä.
- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
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2. Tehokas liikennejärjestelmä
- Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetus-ketjuille sekä tavara
ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
-Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
- Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.
- Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja
luonnon kannalta herkistä alueista.
- Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen
ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.
- Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä.
- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
- Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto
- Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
- Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
Maakuntakaava
Suunnittelualue kuuluu Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 alueeseen (Kuva 8). Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen maakunnan. Maakuntavaltuuston 27.5.2019 hyväksymä maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu
tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi (AA54, Pappilanniemi, Poransaari). Alue kuuluu maakuntakaavassa osoitettuun valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen (Vanajaveden laakso ja Aulanko). Alueen kaakkoisosa on lisäksi maakuntakaavassa osoitettua maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Tenhiälän kulttuurimaisema). 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
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= Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Kuva 8. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on
esitetty sinisellä ympyrällä.
Yleiskaava
Alueelle on laadittu Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.12.2013 (§ 70) ja saanut valitusten ulkopuolisin osin lainvoiman
10.2.2014 (Kuva 9).
Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa toteutuneen maankäytön mukaisesti pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Poransaarenlahden pohjoispuolinen rakentamaton alue on
osoitettu yleiskaavassa lähivirkistysalueeksi (VL) ja Poransaarenlahden itäpuolen ranta-alue osittain maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). Poransaaren alueella sijaitsevat kaksi venerantaa on osoitettu yleiskaavassa venevalkama-alueiksi (LV). Tenhiälän autioituneen kylänpaikan sekä Poransaaren leikkipuiston rautakautisen kiviröykkiön alueet on osoitettu
yleiskaavassa muinaismuistoalueiksi (SM). Poransaaren itärannalle on osoitettu pienialainen
luonnonsuojelualueen aluevaraus (SL). Alueella sijaitsevat rauhoitetut kynäjalavat on osoitettu
yleiskaavassa 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 arvoa).
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Kuva 9. Ote Hattulan Keskeisten alueiden osayleiskaavasta.
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Hattulan kunnanvaltuuston 18.5.1987 hyväksymä ja Hämeen
lääninhallituksen 30.9.1987 vahvistama asemakaava sekä Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymät asemakaavan muutokset: 15.8.1994 (asemakaavan muutos koski osaa korttelista 609 ja katualuetta) ja 30.1.2002 (asemakaavan muutos koski osaa korttelista 610 ja katualuetta). Ote Hattulan kunnan ajantasa-asemakaavasta on kuvassa 10.
Suunnittelualueen voimassa olevan asemakaavan rakentamisalueet muodostuvat pääosin erillispientalojen kortteleista AO (korttelit 602-603 ja 605-609, osat kortteleista 604, 610 ja 611). Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu yhteensä 54 erillispientalon tonttia. Korttelissa 604
on yksi loma-asuntojen korttelialueen (RA) tontti, korttelissa 610 on yksi asuinpientalojen korttelialueen (AP) tontti ja korttelissa 611 on yksi rivitalojen/muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen (AR) tontti.
Muilta osin suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet on osoitettu lähinnä lähivirkistysalueiksi
(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), luonnonsuojelualue (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 10. Ote Hattulan kunnan ajantasa-asemakaavasta. Kaavan muutosalue esitetty sinisellä viivalla.

Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.
Pohjakartta
Asemakaavan muutosta varten on laadittu uusi 2019 hyväksytty 1:2 000- mittakaavainen asemakaavan pohjakartta.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Lähiympäristössä ei ole valmisteilla tällä hetkellä muita kaavahankkeita. Poransaarta lähimmät
asemakaavoitetut alueet ovat Pappilanniemen asemakaava, Keltomäen asemakaava, Pekolan
asemakaava ja Vanajaveden länsipuolinen Herniäisten alueen 11.12.2017 hyväksytty asemakaava ja asemakaavan muutos.
Olemassa olevat selvitykset ja suunnitteluaineisto
Rakennettu kulttuuriympäristö
•
•

Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanajaveden laakson perusselvitykset – Rakennettu kulttuuriympäristö (2001).
Rakennettu Häme. Hämeen liitto 2003.
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•
•
•
•

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: Vanajaveden 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 huoltorakennuksen rakentamiseen (Eeva-Liisa Schulz 2016)
Museovirasto; Muinaisjäännösrekisteri.

Luonnonympäristö ja maisema
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993)
Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanajaveden laakson perusselvitykset – Vanajaveden laakson maisemaselvitys (MA-arkkitehdit
2001).
Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanajaveden laakson perusselvitykset – Vanajaveden laakson luontoselvitys (Vanajanlaakson kasvillisuus- ja kasvistoselvityksiä Hämeenlinnan–Hattulan alueella kesällä 1999, Jutila H.).
Hämeen ympäristökeskus: Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö 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)
Viemäröintisuunnitelma (Hameenlinnan Seudun Vesi Oy, 2020)

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARVE
Poransaaren alueen asemakaava on kaavateknisesti vanhentunut mm. tonttien ja rakennusalojen
rajauksien sekä rakentamisen ohjauksen osalta eikä kaava vastaa kaikilta osin alueen maanomistajien nykyisiä maankäytännöllisiä tavoitteita, minkä vuoksi asemakaavaa on tarve päivittää.
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4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu Hattulan kunnan aloitteesta keväällä 2019. Kunnanhallitus teki päätöksen kaavan vireille tulosta 29.4.2019 (§80).
4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat naapuritilojen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen 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
4.3.2 Vireille tulo
Asemakaavamuutosta on ryhdytty valmistelemaan kunnanhallituksen päätöksellä 29.4.2019
(§80). Kaavan vireille tulosta on kuulutettu XX.XX.2020.
4.3.3 Hallinnollinen käsittely
Ajankohta
Tela 16.4.2019 §32

Suunnitteluvaihe
Poransaaren asemakaavan muutoksen vireille tulon käsittely teknisessä
lautakunnassa.

Kh 29.4.2019 §80

Kunnanhallitus päätti asemakaavan muutoksen vireille tulosta.

Tela 29.9.2020 §78

Tekninen lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.

4.3.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Ajankohta
XX.XX - XX.XX.2020

Suunnitteluvaihe
Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä
(valmisteluvaiheen kuuleminen).

4.3.5 Viranomaisyhteistyö
Ajankohta
XX.XX - XX.XX.2020

Suunnitteluvaihe
Hattulan kunta pyysi viranomaisilta lausunnot kaavaluonnoksesta.
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4.4 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa Poransaaren alueen asemakaava kaavateknisesti mm. tonttien ja rakennusalojen rajauksien sekä rakentamisen ohjauksen osalta. Kaavamuutoksella 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.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 KAAVAN RAKENNE
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 rivitalojen/muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) korttelia 611 sekä
lähivirkistysalueita (VL), puistoalueita (VP), uimaranta-aluetta (VV), venevalkama-alueita (LV), yleistä
pysäköintialuetta (LP), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET),
luonnonsuojelualuetta (SL), maa- ja metsätalousalueita (M), vesialueita (W) ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelit (AO) 602-603, 605-609 ja 609A, erillispientalojen (AO) ja asuinpientalojen (AP) kortteli 604, erillispientalojen (AO), asuinpientalojen (AP)
sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) kortteli 610, erillispientalojen (AO) sekä
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) kortteli 611 sekä niihin liittyviä puistoalueita
(VP), maa- ja metsätalousalueita (M), venevalkama-alueita (LV), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET), luonnonsuojelualue (SL) ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 59 ohjeellista erillispientalojen korttelialueiden (AO)
tonttia, kaksi ohjeellista asuinpientalojen korttelialueiden (AP) tonttia ja kaksi ohjeellista rivitalojen ja
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiden (AR) tonttia. Vanhaan asemakaavaan on osoitettu lisää yhteensä kuusi erillispientalojen korttelialueiden (AO) tonttia ja yksi asuinpientalojen korttelialueen (AP) tontti (korttelin 604 tontti 56). Vanhan asemakaavan kahdesta AO- tontista on muodostettu yksi AR- tontti (korttelin 610 tontti 27) ja yksi vanhan asemakaan loma-asuntojen korttelialueen
(RA) tontti on jaettu kahdeksi AO- tontiksi (korttelin 604 tontit 4 ja 55).
Vanhan kaavan virkistysaluevaraukset (lähivirkistysalue VL, uimaranta-alue VV, puistoalue VP) on
osoitettu kaavamuutoksessa puistoalueina VP. Poransaarenlahden itärannan venevalkaman aluevaraus (LV) on muutettu puisto (VP)- sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). Poransaaren pohjoisrannan lähivirkistysaluevaraus (VL) on muutettu osittain AP- alueeksi ja osittain maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaavamuutoksella osoitetut maa- ja metsätalousalueet perustuva muutoin vanhaan asemakaavaan.

5.1.1 Mitoitus
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 60 ha, josta noin 32 ha on asemakaavan mukaista
vesialuetta.
Asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 59 AO- tonttia, kaksi AP- tonttia ja kaksi ARtonttia.
AO- korttelialueiden tonttien pinta-ala on yhteensä X,XX ha ja rakennusoikeus yhteensä XXXX m2.
AO- korttelialueen pinta-ala lisääntyy asemakaavan muutoksella X,XX ha ja rakennusoikeus lisääntyy XXXX m2. AO- tonttien rakentamisen keskimääräinen tehokkuusluku e= 0.XX.
AP- korttelialueiden tonttien pinta-ala on yhteensä X,XX ha ja rakennusoikeus yhteensä XXXX m2.
AP- korttelialueen pinta-ala lisääntyy asemakaavan muutoksella X,XX ha ja rakennusoikeus lisääntyy XXXX m2. AP- tonttien rakentamisen keskimääräinen tehokkuusluku e= 0.XX.
AR- korttelialueiden tonttien pinta-ala on yhteensä X,XX ha ja rakennusoikeus yhteensä XXXX m2.
AR- korttelialueen pinta-ala lisääntyy asemakaavan muutoksella X,XX ha ja rakennusoikeus lisääntyy XXXX m2. AR- tonttien rakentamisen keskimääräinen tehokkuusluku e= 0.XX.
Asemakaavan seurantalomake on liitteenä 2 (Puuttuu luonnosvaiheessa)
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5.1.2 Merkittävimmät kaavamuutokset
Selvityksiin perustuvat muutokset (Luontoselvitys, kunnan kartoitukset)
- Poransaaren itärannan luonnonsuojelualueen aluevarausta on hieman laajennettu
- Arvokkaat rantalehdot on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo)
- Kynäjalava-alueet on osoitettu kasvillisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo-1)
- Viitasammakkojen elinympäristöt on osoitettu alueen osina, jolla sijaitsee EU:n luontodirektiivin
liitteen IV (a) eliölajin (viitasammakko) elinympäristö (luo-2)
- Merkittävät yksittäiset kynäjalavat on osoitettu kohdemerkinnöillä rauhoitettuina luonnonmuistomerkkeinä tai merkittävinä rauhoitettuina kynäjalavina
- Maisemalisesti merkittävien vanhojen männikköjen alueet on osoitettu maisemallisesti arvokkaina alueina (ma-1)
Selvityksiin perustuvat muutokset (Arkeologinen inventointi)
- Tenhiälän historiallisen ajan kylätontin alue on osoitettu s- viivamerkinnällä
- Poransaaren leikkipuiston kiinteän muinaisjäännöksen alue on osoitettu sm- viivamerkinnällä
(Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös).
Selvityksiin (Rakennuskulttuuri-inventointi) / osayleiskaavan ohjaukseen perustuvat muutokset
- Kiinteistön 82-424-1-146 päärakennus (osayleiskaavan sr /48b- kohde, Poransaaren huvila,
Savonjousi) on osoitettu sr- merkinnällä (Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristökokonaisuus, jolla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa).
Rakentamisen aluevarausmuutokset
- Tonttialueiden aluevaraukset on tehty huomioiden nykyiset kiinteistörajat sekä huomioiden vanhojen tonttien laajenemistarpeet mm. tehtyihin maakauppoihin perustuen. Käytännössä rakentuneisiin tontteihin on liitetty kapeita kaistaleita vanhassa kaavassa osoitetuista virkistysalueista.
- Kaavamuutoksella on muutettu yksi loma-asuntojen korttelialueen 604 RA- tontti ja rannan lähivirkistysalue (VL) kahdeksi erillispientalon tontiksi (AO) nykyisten kiinteistöjen toteutuneen rakentamistilanteen mukaisesti (korttelin 604 tontit 4 ja 55). Lisäksi kortteliin 604 on lisätty yksi uusi
AP- tontti (korttelin 604 tontti 56)
- Korttelin 609 AO- tontti 3 on jaettu viideksi AO- tontiksi huomioiden alueen kiinteistöolosuhteiden muutos sekä maanomistajien tavoite uusista tonteista (korttelin 609 tontit 3 sekä 50-53)
- Vanhassa kaavassa korttelin 610 pohjoispuolelle osoitetulle puistoalueelle on osoitettu yksi
uusi omarantainen erillispientalon tontti (korttelin 610 tontti 54)
- Poransaaren leikkipuiston puistoalueen eteläpuoliset vanhan kaavan korttelin 610 AO- tontit 25
ja 27 on muutettu yhdeksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelin (AR) tontiksi 27
Muut aluevarausmuutokset
- Rakentamisalueiden ulkopuolelle jäävät vanhan kaavan lähivirkistysaluevaraukset (VL) ja Poransaarenlahden itärannan uimaranta-aluevaraus (VV) on muutettu kaavamuutoksella puistoalueiksi (VP)
- Poransaaren pohjoisrannan lähivirkistysaluevaraus (VL) on muutettu osittain maa- ja metsätalousalueeksi (M)
- Poransaarenlahden itärannan venevalkaman aluevaraus (LV) on muutettu puisto (VP)- sekä
maa- ja metsätalousalueeksi (M). Eerolantien varteen osoitettu pysäköintialueen aluevaraus
(LP) on muutettu puistoalueeksi (VP). Alueen pysäköintiin on varattu tilaa katualueelta.
Rakentamisen ohjaus
- Kaavamuutoksella on täsmennetty tonttien rakennusaloja
- Vanhassa kaavassa rantaan rajautuville tonteille osoitettu säilytettävän rantakaistaleen kaavamerkintä (s) on poistettu ja kaavamuutoksella mahdollistetaan rantasaunan rakentaminen tonttien rantavyöhykkeelle
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- Kaavamuutoksella on nostettu rakentamisen kortteli- ja tonttikohtaisia tehokkuuksia
- Kaavamuutoksella on nostettu rakentamisen kerroslukuja. Pääosalla maisemallisesti näkyvillä
Poransaaren itä- ja pohjoisrannan rantaan rajautuvilla tonteilla kaavamuutoksen kerrosluku on
1 u ¾. Pääosalla sisämaan tonteista ja Poransaarenlahden itärannan AR- ja AP- tonteilla sallitaan kaavamuutoksella enintään kaksikerroksinen rakentaminen.
- Kaavamuutoksella ohjataan alueen rakentamistapaa mm. yleismääräyksillä koskien rakennusten kattomuotoja ja kattokaltevuuksista sekä määräämällä rakennusten sopeutumisesta ympäristöönsä ja alueen vanhaan rakennuskantaan
Katualueet
- Katualueet on rajattu uudelleen huomioiden alueelle muodostuneet kiinteistöt sekä katualueiden toteutunut tilatarve
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Poransaaren asemakaavan muutosalue on osoitettu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040
pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi. Hattulan Keskeisten alueiden osayleiskaavassa Poransaaren
rakentuneet alueet on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).
Asemakaavan muutosalue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) alueisiin. Alueen kaakkoisosa on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Tenhiälän kulttuurimaisema).
Poransaaren alueelle ei ole osoitettu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 asemakaavoituksessa huomioitavia rakennetun kulttuuriympäristön tai rakennuskannan kohteita. Alueelle on osoitettu Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa 10.2.2014 kaksi suojeltavan rakennuksen kohdemerkintää (sr). Osayleiskaavassa osoitetut sr- kohteet Poransaaren huvila, Savonjousi (sr /48a) ja Poransaaren huvila, Nordenswan (sr /48b) on luokiteltu yleiskaavassa
maakunnallisesti arvokkaiksi rakennuskohteiksi osana Vanajaveden vanhaa huvilakulttuuria. Vanhassa asemakaavassa Nordenswanin huvila on osoitettu sr1- kohteena.
Asemakaavan muutosalueella sijaitsee noin 50 omakotitaloa ja muutamia vapaa-ajankäytössä olevia loma-asuntoja. Poransaaren itärannalla on kaksi rivitaloa.
Asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 59 erillispientalojen korttelialueiden AO-tonttia,
kaksi asuinpientalojen korttelialueiden AP- tonttia ja kaksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiden AR- tonttia. Vanhaan asemakaavaan on osoitettu lisää kuusi AOtonttia ja yksi AP- tontti.
Tonttialueiden aluevaraukset on tehty huomioiden nykyiset kiinteistörajat sekä vanhojen tonttien
laajenemistarpeet. Kaavamuutoksella on nostettu tonttialueiden rakentamistehokkuutta ja mahdollistettu rantasaunan rakentaminen rantaan rajautuvien tonttien vanhassa kaavassa säilytettäväksi
rajatulle rantakaistaleelle. Kaavamuutoksella on myös nostettu rakentamisen kerroslukuja. Pääosalla maisemallisesti näkyvillä Poransaaren itä- ja pohjoisrannan rantaan rajautuvilla tonteilla
kaavamuutoksella osoitettu enimmäiskerrosluku on 1 u ¾, mikä mahdollistaa alueelle sopivan huvilaimaisen rakentamisen. Pääosalla sisämaan tonteista ja Poransaarenlahden itärannan AR- ja
AP- tonteilla sallitaan kaavamuutoksella enintään kaksikerroksinen rakentaminen.
Kaavamuutos mahdollistaa alueen asuintonttien vanhaa kaavaa joustavamman kehittämisen,
mutta toisaalta kaavamuutoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen rakentamisen ohjaukseen. Kaavamuutoksella ohjataan alueen rakentamistapaa mm. yleismääräyksillä koskien rakennusten kattomuotoja ja kattokaltevuuksista sekä määräämällä rakennusten sopeutumisesta ympäristöönsä ja alueen vanhaan rakennuskantaan.
Kaavamuutoksessa on huomioitu alueen rakennetun ympäristön arvokkaimmat kohteet osoittamalla osayleiskaavassa osoitetut sr- kohteet (Poransaaren huvilat, Savonjousi ja Nordenswan) srmerkinnällä (Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristökokonaisuus, jolla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa). Alueen kaakkoisosaan ulottuva
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maakunnallisesti merkittävä Tenhiälän kulttuurimaiseman rakennettu kulttuuriympäristöä on esitetty asemakaavan muutoksessa mky- viivamerkinnällä. Tenhiälän kulttuurimaisemaan kuuluva
kaava-alueen osa on osoitettu maa- ja metsätalousalueesi ja puistoalueeksi.
Alueen arkeologiset arvot on selvitetty kaavaa varten laaditussa arkeologisessa inventoinnissa,
jonka perusteella alueella sijaitsevan Tenhiälän historiallisen ajan kylätontin ja Poransaaren leikkipuiston kiinteän muinaisjäännöksen aluerajaukset täsmentyivät. Tenhiälän historiallisen ajan kylätontin alue on osoitettu kaavamuutoksessa s- viivamerkinnällä ja Poransaaren leikkipuiston kiinteän muinaisjäännöksen alue on osoitettu sm- viivamerkinnällä (Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös). Kaavamuutoksella ei ole osoitettu
kylätontin tai Poransaaren leikkipuiston kiinteän muinaisjäännöksen alueille nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä.
Asemakaavan muutoksessa on huomioitu maakuntakaavan ja yleiskaavan ohjausvaikutus Poransaaren alueen rakennetun ympäristön maankäyttöratkaisun osalta. Kaavamuutoksella osaltaan
edistetään alueen rakennetun ympäristön arvojen ja arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä.
Kaavamuutoksella osoitettujen korttelien 609 ja 610 uusien erillispientalotonttien ja korttelin 604
uuden asuinpientalojen tontin toteutumisella on eniten vaikutusta uusien tonttien lähiympäristön
vanhojen rakennuspaikkojen kannalta. Kaavan toteutuessa tapahtuva aiemmin rakentumattomien
alueiden muuttuminen rakentamisalueeksi laajentaa nykyistä rakennettua ympäristöä. Taajamarakenteen laajenemisesta ja tiivistymisestä aiheutuu aina vaikutuksia vanhan rakennetun ympäristön
kannalta. Uusien tonttien toteutumisella ei ole kuitenkaan kokonaisuutena merkittävää vaikutusta
Poransaaren alueen rakentuneeseen ympäristöön.
5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan
Asemakaavan muutosalueella ei ole perustettuja luonnonsuojelualueita tai Natura 2000- ohjelmaan kuuluvia alueita. Vanhassa asemakaavassa on osoitettu Poransaaren itärannalle luonnonsuojelualueen aluevaraus (SL). Poransaaren alueella sijaitsee 12 luonnonmuistomerkkinä rauhoitettua kynäjalavaa. Näistä rauhoitetusta kynäjalavista seitsemän sijaitsee vanhassa kaavassa
osoitetulla Poransaaren itärannan luonnonsuojelualueella.
Kaavamuutoksen luontoselvityksessä alueelta paikannettiin neljä viitasammakon lisääntymisaluetta ja yhdeksäntoista kynäjalavaesiintymää sekä rajattiin seitsemän luonnonsuojelullisesti arvokasta rantalehtoa. Lisäksi Hattulan kunta kartoitti alueen merkittävät yksittäiset kynäjalavat kaavan
muutostyötä varten syksyllä 2020.
Asemakaavan muutosalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen (Vanajaveden laakso ja Aulanko).
Luonto- ja maisema-arvojen huomioiminen ja turvaaminen on ollut yksi asemakaavasuunnittelun
tavoitteista. Alueen luontoarvot on selvitetty yksityiskohtaisesti kaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä ja kynäjalavien kartoituksessa. Kynäjalavien kartoituksen yhteydessä on myös tarkasteltu alueen maisemallisia arvoja.
Alueen kuuluminen kokonaisuutena valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen (Vanajaveden laakso ja Aulanko) on tuotu esille kaavamuutoksen yleismääräyksissä. Yleismääräyksien
mukaan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen kuuluvat vesistön,
peltoaukeiden ja niitä rajaavien metsäalueiden lisäksi mm. vanhat rakennusryhmät, kyläalueet ja
maisemaa jäsentävä historiallinen kyläyhteisö. Alueen maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja ympäristönhoidossa on huolehdittava siitä, että maisemarakenteen arvokkaat ominaispiirteet säilyvät.
Vanhan asemakaavan mukainen luonnonsuojelualueen aluevaraus on osoitettu kaavamuutoksella
luonnonsuojelualueeksi (SL) ja luonnonsuojelualueen aluevarausta on kaavamuutoksella hieman
laajennettu siten, että luonnonmuistomerkkeinä rauhoitetut kynäjalavat jäävät kaavan luonnonsuojelualueelle.
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Alueen arvokkaat rantalehdot on osoitettu kaavamuutoksella luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeinä alueina (luo). Arvokkaiden rantalehtojen alueet sijoittuvat kaavamuutoksella osoitetuille puisto- sekä maa- ja metsätalousalueille. Kaavamuutoksella ei muuteta arvokkaiden lehtoalueiden maankäyttöä nykyisestä.
Kaavan luontoselvityksessä inventoidut viitasammakon lisääntymisalueet on osoitettu asemakaavan muutoksessa alueen osina, joilla sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (viitasammakko) elinympäristö (luo-2). Viitasammakon lisääntymisalueet on huomioitu kaavaratkaisussa luontoselvityksen suosituksen mukaisesti rajaamalla kaavamuutoksella osoitetut rakennusalat vähintään 30 m etäisyydelle viitasammakkoalueista ja turvaamalla viitasammakon elinympäristöjen säilyminen luo-2- kaavamerkintään liitetyllä kaavamääräyksellä, jonka mukaan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49§) nojalla
kielletty. Ja että luo-2- alueella ei saa suorittaa lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävittäviä tai
heikentäviä ruoppauksia tai vesikasvillisuuden niittoja.
Asemakaavan muutosalueella kasvavat kynäjalavat on huomioitu osoittamalla merkittävät yhtenäiset kynäjalavien esiintymisalueet kasvillisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo-1). Kaavalla määrätään, että luo-1- alueilla kasvaa rauhoitettuja kynäjalavia, jotka tulee ottaa huomioon
alueen hoidossa. Merkittävät yksittäiset kynäjalavat on osoitettu kohdemerkinnöillä rauhoitettuina
luonnonmuistomerkkeinä tai merkittävinä rauhoitettuina kynäjalavina. Kaavamuutoksella on osoitettu 12 luonnonmuistomerkkinä jo rauhoitettua kynäjalavaa ja yhteensä 133 muuta merkittävää
rauhoitettua kynäjalavaa. Pääosa kynäjalava-alueista (luo-1) ja yksittäisistä merkittävistä kynäjalavista sijaitsee alueen vanhojen jo rakentuneiden tonttien alueilla.
Maisemalisesti merkittävien vanhojen männikköjen alueet on osoitettu maisemallisesti arvokkaina
alueina (ma-1). Kaavalla määrätään, että ma-1- alueiden puusto tulee säilyttää ja aluetta on hoidettava luonnontilaisena asuinrakennusten välitöntä pihapiiriä lukuun ottamatta.
Kaavamuutoksella osoitettujen rakentamisalueiden rajauksissa ja uusien tonttien sijoittelussa on
huomioitu selvitysten mukaiset luonnonympäristöltään arvokkaat alueet. Kaavalla osoitettujen
tonttien rakentamisalueet on rajattu luontoselvityksessä arvokkaiksi luokiteltujen alueiden ulkopuolelle. Merkittävien kynäjalavaesiintymien alueet on rajattu tonttien rakennusalojen ulkopuolelle. Rakentamisalueilla sijaitsevat yksittäiset merkittävät kynäjalavat voidaan huomioida kaavamerkintöjen mukaisesti tonttien rakentamishankkeissa ja muussa tonttien käytössä.
Asemakaavan muutoksella edistetään alueen arvokkaiden rantalehtojen, EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (viitasammakko) elinympäristöjen, rauhoitettujen kynäjalavien ja arvokkaiden
luonnonmaisemien säilymistä. Arvioidaan, että kaavamuutoksella osaltaan turvataan alueen luonnonympäristön arvojen ja erityispiirteiden säilymistä.

5.4.3 Sosiaaliset vaikutukset
Kaavamuutoksella osoitetut uudet AO- ja AP- tontit muuttavat vallitsevia olosuhteita lähiympäristön kannalta. Uusien tonttien toteutumisen vaikutus on merkittävin uusia tontteja lähimmillä vanhoilla rakennuspaikoilla. Toisaalta kaavan uusien erillispientalotonttien toteutumisella saattaa olla
myös alueen sosiaalisen elämän kannalta positiivisia vaikutuksia.
Kaavamuutoksella on pyritty edistämään uusien virkistysyhteyksien muodostumista. Yläsaarentien
ja Alasaarentien välinen puistoalue on rajattu uudelleen siten, että teiden välille muodostuu virkistysalueyhteys. Muutoksen tarkoituksena on, että alueen tiestöstä ja puistoalueista voitaisiin kehittää lenkkimäisiä ulkoiluyhteyksiä ja näin edistää alueen sisäisiä virkistyskäyttömahdollisuuksia.
5.4.4 Liikenteelliset vaikutukset
Kaavan muutoksella osoitetuille tonteille kuljetaan Aulangontien (yhdystie 3053) ja edelleen Poransaarentien (asemakaavatie) kautta. Alueelle on kevyenliikenteen yhteys Aulangontien (yhdystie 3053) varressa.
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Hattulan kunta kuuluu Hämeenlinnan seudulliseen joukkoliikennealueeseen. Hämeenlinnan seudun bussiliikenteen linja 620 (Hämeenlinna-Parola-Tyrväntö) kulkee Aulangontien kautta. Linjan
620 bussipysäkit sijaitsevat n. 300 m etäisyydellä suunnittelualueen itäosan lähimmistä asuinrakennuspaikoista ja n. 1 km etäisyydellä Poransaaren eteläosan asuinrakennuspaikoista. Suunnittelualueelta on matkaa Parolan rautatieasemalle n. 7 km. Lähiliikenteen junat pysähtyvät Parolan
asemalla.
Kaavaratkaisu tukeutuu alueen olevaan katuverkostoon. Kaavamuutoksella on osoitettu lisää yhteensä kuusi AO- tonttia ja yksi AP- tontti. Kaavamuutoksella ei siten muodostu alueen liikennettä
merkittävästi lisäävää maankäyttöä eikä kaavamuutoksen mukaisten uusien tonttien toteutumisesta aiheudu nykyisten katualueiden tai Poransaarentien ja yhdystien 3053 liittymän parantamistarpeita.
Arvioidaan, että nykyiset liikenteelliset ratkaisut ovat liikenneturvallisuuden kannalta riittäviä huomioiden asemakaavamuutoksen toteutumisesta aiheutuva liikennemäärien vähäinen lisääntyminen. Kaavalla osoitetut tontit ovat saavutettavissa nykyisiä joukkoliikennevälineitä käyttäen alueen
joukkoliikenteen nykyisen palvelutason mukaisesti.
5.4.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistekniikkaan. Asemakaavan muutoksella tiivistetään alueen nykyistä yhdyskuntarakennetta.
Kaavamuutoksella muodostuu alueelle muutamia uusia asuintontteja ja kaavamuutoksella parannetaan alueen vanhojen tonttien rakentamismahdollisuuksia. Kaavamuutos mahdollistaa alueen
kehittymisen entistä laadukkaammaksi ja halutummaksi asuinalueeksi. Asemakaavamuutoksella
voidaan nähdä olevan osaltaan myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia.

5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Nykytilanteessa alueeseen ei kohdistu merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä eikä asemakaavan
muutoksen toteutumisesta aiheudu merkittäviä ympäristöhäiriöitä.
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5.6 KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaavan mahdollistama rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan voimaan tulon jälkeen. Kaavan
rakentamisalueiden toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Hämeenlinnassa

29.9.2020

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617
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