
    

   

 
 

 
 

KAAVOITUSKATSAUS 
2021 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maankäyttöjaosto 9.4.2021 
Elinvoimalautakunta 20.4.2021 
Kunnanhallitus 3.5.2021 
kunnanvaltuusto, tiedoksi 19.5.2021 
 



    

    

 
 KAAVOITUSKATSAUS 
 

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

tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maa-

kunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-

asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa tu-

lee selostaa lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sel-

laiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaa-

voituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä lii-

tettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä 

(29.12.2006/1441). Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tar-

koituksen kannalta sopivalla tavalla. 

 
Kaavoituskatsaus sisältää lyhyet kuvaukset ja kartan asemakaavoituk-

sen kohteista, yleiskaavoituksen töistä sekä maakunnallisesta maan-

käytön suunnittelusta. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on lisätä kaa-

voituksen avoimuutta antamalla kuntalaisille tietoa kaava-asioista, jot-

ta 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 vuoden 2021 maaliskuun tilannetta.  

 

Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi voi tulla esille kohteita, joista ei 

ole tietoa kaavoituskatsausta laadittaessa. Kaavoitustoimenpiteiden 

aloituspäätöksen tekee kunnanhallitus. Maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisesti kaavan hyväksymispäätöksen tekee kunta, yleensä kun-

nanvaltuusto.  

 

Hattulan kunnan maankäytön tavoitteena on varmistaa monipuoliset 

mahdollisuudet asumiseen ja yrittämiseen ja vapaa-aikaan. Tavoitteen 



    

    

saavuttamista edistetään monipuolisilla ja kohtuuhintaisilla tonteilla 

niin uusilla kuin jo nyt kaavoitetuilla alueilla.  

 

Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella maankäytöllä ja tonttitarjonnalla 

edistetään uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumista kuntaan ja pa-

rannetaan jo kunnassa toimivien yritysten edellytyksiä toimia ja me-

nestyä.  

 

Kaavamuotoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asema-

kaava.  

 

 
 

 

Maakuntakaava keskittyy maakunnallisiin kysymyksiin ja yleiskaava 

kunnan laaja-alaisiin maankäytön kysymyksiin. Maakuntakaavan laatii 

maakuntaliitto (Hämeen liitto). 

 



    

    

Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toiminto-

jen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja 

alueiden käytön yleispiirteisesti. Yleiskaava osoittaa kunnan oman tah-

don alueiden 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 

rakennusten ja lähiympäristön toteuttamista. Asemakaavassa määri-

tellään kullekin alueelle muun muassa käyttötarkoitus, rakennuspaikat, 

rakentamisen määrä, rakentamistapa, katuyhteydet sekä pysäköinti-, 

leikki- ja oleskelualueet. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan pe-

rusteella. Asemakaavaa on laadittava sitä mukaa kuin kunnan kehitys 

tai maankäytön ohjaustarve edellyttää. 

  
Maankäytön suunnittelussa pyritään avoimuuteen. Hankkeista tiedote-

taan jo suunnittelun käynnistyessä; jokaisesta kaavasta laaditaan osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisille tarjotaan mahdolli-

suus vaikuttaa suunnitteluun sen eri vaiheissa. Kaavahankkeessa osal-

lisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhtei-

söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Jokaiseen kaavaan ja 

kaavamuutokseen voi vaikuttaa jättämällä kaavaa koskevan mielipi-

teen kaavaluonnoksen nähtävillä ollessa. Kaavaehdotuksen ollessa jul-

kisesti nähtävillä (MRL 65 §) osalliset ja kunnan jäsenet voivat jättää 

kirjallisen muistutuksen kaavasta.  

 

Kaavojen käsittelyvaiheita ja vaikutusmahdollisuuksia on avattu tämän 

raportin lopussa.  



    

    

Tähän kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnanviraston ja kirjaston 

palvelupisteissä sekä kunnan internetsivulla.  

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Hattulan Parolan keskusta-aluetta.    
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Mierolan satama-aluetta 



    

    

 
       MAAKUNTAKAAVOITUS 

 
 
Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua. Maakunnan 

suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovitta-

en ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikal-

listen tavoitteiden kanssa. Maakunnan liitto huolehtii maakuntakaa-

van laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämi-

sestä. Hämeen maakuntakaavasta vastaa Hämeen liitto. Maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden 

käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakun-

nan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava toimii 

ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa 

sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjes-

tämiseksi.  

 

Kanta-Hämeessä on voimassa Maakuntakaava 2040. Se on koko-

naismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen 

maakunnan. Sisällöllisesti maakuntakaava kattaa kaikki maankäyt-

tömuodot. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouk-

sessaan 27.5.2019 ja se on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan 

maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Lisätiedot: Hämeen liitto, Niittykatu 5, 13100 

Hml (www.hameenliitto.fi).   



    

    

 

Kuva 3. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040.  
  
 
YLEISKAAVOITUS 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on 

kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirtei-

nen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa 

esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset 

alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen sekä muun maankäytön suunnit-

telun ja rakentamisen perustaksi. Yleiskaavoja on luonteeltaan erilai-

sia: strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleiskaava. Yksi-

tyiskohtaisella yleiskaavalla voidaan halutessa ottaa kantaa rakennus-

oikeuksiin, jolloin se toimii rakennusluvan perusteena. Osayleiskaavak-

si kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu 

jollekin kunnan osa-alueelle.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeelli-

sesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Kunnan 

alueen kattavan tai osayleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kuntien 

yhteisen yleiskaavan hyväksyy kuntien yhteinen toimielin.  



    

    

 

Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava 

(2014) ohjaa kunnan rakentumista ja muuta maankäyttöä. Kaavas-

sa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeel-

liset alueet yksityiskohtaisemman kaavoituksen (asemakaava) pe-

rustaksi.  

Hattulassa ovat voimassa lisäksi mm. seuraavat yleiskaavat: 
 Lehijärven-Armijärven osayleiskaava 2004 
 Lepaan osayleiskaava 2003 
 Eteläisten vesistöjen rantaosayleiskaava 2001 

 

 
 
Kuva 4. Ote keskeisten alueiden osayleiskaavasta 2014 

 
 

ASEMAKAAVOITUS 
 

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

muodostuu Parolan alueesta, johon sisältyy myös Katinala ja Hurttala 

sekä erillisistä Kettumäen, Pappilanniemen, Keltomäen, Poransaaren, 

Lepaan, Pekolan, Kotirinteen ja Kanungin alueista. Alueella on voimas-

 



    

    

sa noin 100 eri aikaan vahvistettua kaavaa, joista vanhimmat ovat 

vuodelta 1967. 

 

Valmistelussa tai tekeillä on seuraavia asemakaavoja:  

Asemakaavan ajantasaistaminen ja laajennus 

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa 

ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi 

(MRL 60 §). Keskeisten alueiden osayleiskaava ohjaa uusien asema-

kaavojen laatimista ja vanhojen ajantasaistamista. Samalla kun ase-

makaavoja ajantasaistetaan, tarvitaan myös asemakaava-alueiden laa-

jennuksia.  
 

Vuonna 2021 on käynnissä mm. seuraavien asemakaavojen ajanta-

saistukset: 

 

Poransaaren asemakaava ja asemakaavamuutos 

Poransaaren asemakaava-alueella on voimassa kolme eri asema-

kaavaa vuosilta 1987, 1994 ja 2002. Nykyiset voimassa olevat 

asemakaavat ovat osoittautuneet vanhentuneiksi esimerkiksi ker-

rosluvun ja rakennusoikeuden osalta.  

 

Kunnanhallitus päätti asemakaavan ajantasaistamishankkeen vireille 

saattamisesta huhtikuussa 2019. Asemakaavan valmisteluaineisto ja 

kaavaluonnos olivat nähtävillä tammi-helmikuussa 

2021.Asemakaava pyritään saamaan kunnanvaltuuston hyväksy-

miskäsittelyyn vuoden 2021 aikana.  

 

Panssariportin asemakaava ja asemakaavamuutos 

Panssariportin alue on voimassa olevassa Keskeisten alueiden 

osayleiskaavassa osoitettu osin pientalovaltaisena asuinalueena 



    

    

(AP) ja osin uutena tai olennaisesti muuttuvana työpaikka-alueena 

(TP).  

Alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt uuden asemakaavan. Hy-

väksytyssä asemakaavassa osoitetaan alueen länsiosa asuinraken-

tamiselle ja loppuosa alueesta yritystoiminnan tarpeisiin.  

 

Panssariportin asemakaavasta on jätetty valitus Hämeenlinnan hal-

linto-oikeuteen. Valitusasia on maaliskuun 2021 tilanteessa edelleen 

käsiteltävänä.  

 
Kuva 5. Panssariportin asemakaava 
 

 

Kalliolan asemakaava ja asemakaavamuutos 

Kalliolan alue rajoittuu pohjoisessa Hattulantiehen, idässä Päl-

käneentiehen ja lännessä Opinkujaan. Eteläpuolella on laajennus-

alue mukaan lukien Kalliolantien. Juteinikeskuksen alue sisältyy nyt 

päivitettävään asemakaavaan. 



    

    

 

Kunnanvaltuusto asetti kesäkuussa 2019 kaavan vireille. Kalliolan 

asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluon-

nos olivat nähtävillä 2.1.-3.2.2020. Kaavaehdotus oli julkisesti näh-

tävillä ja lausunnoilla 8.6.-24.7.2020. Kunnanhallitus palautti kaa-

vaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 5.10.2020.  

Tavoitteena on saada kaavahanke kunnanvaltuuston hyväksymiskä-

sittelyyn ja voimaan vuoden 2021 aikana.  

 
 

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 (2011) 2.5.2019  

 Retulan ranta-asemakaavamuutos 18.5.2011 

 
 
 
Vireillä ovat seuraavat yksityisten maanomistajien ranta-
asemakaavahankkeet:  
 
Kuhamajan ranta-asemakaava   

Ranta-asemakaavahanke koskee Hattulan kunnan Vanajanniemen 

tilaa Kuhamaja 82-453-1-9. Suunnittelualueen pinta-ala on 8189 m2 

ja alueeseen kuuluu Vanajaveden rantaa noin 270 metriä.  

 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa Kuhamajan alue kaa-

vallisesti loma-, matkailu- ja asuntovaunualueeksi. Kaavalla turva-

taan alueella olevien rakennusten rakennusoikeus ja osoitetaan lisä-

rakennusoikeutta alueen toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Lisäksi tavoitteena on turvata kaavallisesti alueen ympärivuotisessa 

käytössä olevat asunto-/asuntoautopaikat sekä venesatama-alueen 

toiminnot.  

 

Ranta-asemakaava on asetettu vireille Hattulan kunnanhallituksen 

toimesta lokakuussa 2019.  
 
 
 
 



    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Kuhamajan ranta-asemakaava aluerajaus   

  

MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TIESUUNNITELMAT 
 
Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 
 
Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2020. 

Suunnitelma tukee maakunnan kestävää kasvua, parantaa arjen toi-

mivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa maakunnan hyvän saavutet-

tavuuden. Hämeen liiton julkaisu on luettavissa liiton sivuilta 

(www.hameenliitto.fi).  

 

RAKENNUSJÄRJESTYS 
Hattulan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2012. 

Voimassa oleva rakennusjärjestys on luettavissa kunnan kotisivuilla 

osoitteessa: www.hattula.fi.   

 

RAKENNUSKIELLOT 
Hattula kunnassa ei ole voimassa erikseen asetettuja rakennuskieltoja. 



    

    

 

ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYS 
Kunnalla on myynnissä tai vuokrattavissa tällä hetkellä yhteensä noin 

80 omakotitalon rakentamisen soveltuvaa tonttia. Kanungin asema-

kaava-alueella on vapaana 26 omakotitalotonttia ja neljä rivitalotont-

tia. Kotirinteen alueella vapaana on 45 tonttia ja yhdeksän rivitalotont-

tia. Museotien – Rinteenkujan alueella vapana on viisi omakotitonttia. 

Lepaalla vapana on kahdeksan omakotitonttia.   

Tonttitarjonta kuitenkin ”elää” koko ajan. Ajantasaisin tieto löytyy 

kunnan verkkosivulta https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-

ymparisto/ 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana kuntaan on vuosittain rakennettu kes-

kimäärin 30 uutta asuntoa. Vuosittaiset vaihtelut ovat kuitenkin huo-

mattavat. Kunnan nykyisen asemakaavoitetun pientalotonttivarannon 

arvioidaan riittävän noin 6 - 7 vuoden tarpeeseen.   

 

Yritystontteja kunnalla on tarjolla ensisijaisesti Merven ja Yllityn sekä 

Panssariportin yritysalueilla.  

 

Lisätietoa kunnan tarjoamista vapaista tonteista löytyy kunnan kotisi-

vuilta. https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/ 

 

MAANKÄYTÖN JA KAAVOITUKSEN KEHITYSKOHTEET 

VUONNA 2021 
Vuonna 2021 käynnistetään Hattulan kunnan rakennusjärjestyksen 

uudistamisen. Rakennusjärjestyksen uusimisen yhteydessä selvitetään 

myös periaatteet ja alueet, joilla loma-asunnon muuttaminen vakitui-

seen asumiseen on mahdollista.  

 



    

    

Asemakaava-alueiden ulkopuolella rakentaminen edellyttää pääsään-

töisesti maankäyttö-ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkai-

sua ja siihen pohjautuva rakennuslupaa. Keskeisten alueiden osayleis-

kaavan uusilla pientalovaltaisilla asuntoalueilla, joissa ei ole voimassa 

olevaa asemakaavaa suhtaudutaan lähtökohtaisesti myönteisesti 

asuinrakentamiseen jos uusi rakennuspaikka ei vaikeuta tulevaa kaa-

voitusta ja alueen järjestämistä ja jos paikka muutoinkin täyttää 

osayleiskaavan mukaiset rakentamisen edellytykset. 

 

Lupamenettelyä sekä asemakaavoitetuilla alueilla että niiden ulkopuo-

lella kehitetään siten, että läpimenoajat ovat kilpailukykyiset. Tavoit-

teena on rakentajaystävällinen kunta, joka houkuttelee sekä tonttitar-

jontansa että palvelukykynsä puolesta yrityksiä ja asukkaita. 

 

Parolan keskustassa inventoidaan vajaakäyttöiset ja toiminnoiltaan 

muuttuvat alueet. Käynnistetään tarvittaessa niiden kaavallinen uudis-

taminen. Tässä yhteydessä arvioidaan muun muassa ns. entisen kun-

nantalon alueen tuleva käyttö.  

 

Pappilanniemen alueen käyttöä kehitetään kohti monipuolista elin-

keinotoimintojen ja asumisen aluekokonaisuutta. 

 

Keskeisten alueiden osayleiskaava on vuodelta 2015. Vuonna 2021 

ajantasaistetaan eri maankäyttömuotojen strategisia linjauksia – en-

simmäisenä ajankohtaisimpana elinkeinojen sijoittumisen alueet, nii-

den roolit ja toteutusjärjestys.  

 

Maankäytön suunnittelussa pyritään varmistamaan, että Hattulassa on 

tarjolla monipuolisia ja laadukkaita asuinalueita – niin omakotitaloille, 

rivitaloille kuin myös kerrostaloille. Tällä hetkellä tonttitarjonta rivitalo-

rakentamiselle on hyvä ja laadukas. Tarjolla on yhteensä 14 rivitalo-



    

    

tonttia, joista Kanungin alueella neljä, Kotirinteen asemakaava-alueella 

yhdeksän. 

 

Uusia asuinrakentamisen paikkoja pyritään saamaan toteutukseen eri-

tyisesti kävelymatkan etäisyydelle nykyisestä kouluverkosta.   

 

Hattulantien ja Sattulantien risteyksen läheisyydessä on vireillä maan-

käyttösopimukseen perustuen yksityisen toimijan asuinalueen muo-

dostaminen. Alueen toteuttamisen edellyttämä asemakaavoitus käyn-

nistyy vuonna 2021. Kunta vastaa alueen toteuttamisen edellyttämän 

asemakaavan käsittelystä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 

 

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄSITTELYVAIHEET 
 

Rakentamista ohjaavat kunnassa voimassa olevat asemakaavat ja 

kunnan rakennusjärjestys, joka antaa asemakaavaa täydentäviä mää-

räyksiä ja asemakaavoittamattomien alueiden rakentamista koskevia 

määräyksiä. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää 

pääsääntöisesti suunnittelutarveratkaisua. 

 

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, johon osallisilla on 

mahdollisuus osallistua kertomalla kantansa suunnitelmista. Osallisia 

ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-

taa huomattavasti vaikuttaa (asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeu-

den omistajat, yhteisöt, yrittäjät ja viranomaiset). 

 

 

 

 

 

Kaavoituksen kulku: 



    

    

Kaavoituspäätös: Kaava laitetaan vireille: kunnanhallitus 
Valmisteluvaiheen kuuleminen:  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 
Kaavaluonnos ja keskeinen valmisteluaineisto nähtäville 
Mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen 
Elinvoimalautakunta päättää nähtäville asettamisesta 

Kaavaehdotus nähtäville, 30 vrk, elinvoimalautakunta 
Mahdollisuus muistutusten tekemiseen 

Kunnanvaltuusto 
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen kunnanhallituk-
sen esityksestä 

Lainvoimainen kaava 
Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus 
valittaa hallinto-oikeuteen 
Kaava saa lainvoiman mahdollisen valitusprosessin päätyttyä 
Voimaantulosta kuulutetaan Hattulan kunnan verkkosivulla ja 
kunnan ilmoituslehdessä Hämeen Sanomissa.  

 

 

Kaavoituksen aloitusvaihe 

Aloitteen asemakaavan tai -muutoksen laatimiseksi voi tehdä joko 

kunta itse tai maanomistaja. Kaavamuutosta ryhdytään laatimaan, jos 

kunta pitää sitä tarkoituksenmukaisena. Kunnanhallitus asettaa kaavan 

vireille. 

 

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Val-

misteluaineisto sisältää yleensä suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja 

mahdollisesti laadittuja selvityksiä. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-

ma (OAS) sisältää tietoa kaavan sisällöstä, tavoitteista, vaikutuksista 

ja vaikutusten arvioinnista, osallisista, tiedottamisesta, osallistumisen 

mahdollisuuksista ja -tavoista ja kaavan valmistelijasta yhteystietoi-

neen. Asiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön edetessä. 

Kaavatyön aloittamisesta kuulutetaan ja osallisia kuullaan 

OAS:ssa esitetyllä tavalla kaavan kaikissa käsittelyvaiheissa, joista 



    

    

olennaisimpia ovat valmisteluvaiheen kuuleminen ja ehdotusvaihe. 

 

Valmisteluvaihe 

Elinvoimalautakunta asettaa kaavaluonnoksen / kaavaluonnosvaihto-

ehdot nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kaavaluonnoksesta 

pyydetään lausunnot. 

 

Ehdotusvaihe 

Elinvoimalautakunta hyväksyy ja asettaa luonnoksesta saatujen 

mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditun kaavaeh-

dotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, minkä aikana mah-

dolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena. Ehdotuksesta pyyde-

tään viralliset lausunnot. 

 

Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään elinvoi-

malautakunnassa. Palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huo-

mioon lopullisessa ehdotuksessa (tarvittaessa kaavaehdotus voi-

daan asettaa nähtäville useamman kerran). 

 

Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto elinvoimalautakunnan ja 

kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätökseen on mahdol-

lista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

 

Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kulut-

tua hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta. Kaava tulee 

voimaan, kun siitä on kuulutettu Hattulan kunnan verkkosivulla ja 

kunnan ilmoituslehdessä Hämeen Sanomissa.    

 



    

    

YHTEYSTIEDOT 
 

Hattulan kunta ja sen elinvoimatoimiala antaa lisätietoja kaikista 

Hattulan kunnan kaavoista ja niihin liittyvistä aineistoista. 

Nähtävillä olevat kaavat ovat esillä kunnan ilmoitustaululla Pappi-

lanniemessä ja kirjaston palvelupisteessä. Pääosa aineistoista jul-

kaistaan myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa: 

http//:www.hattula.fi 

 

Yhteystiedot:   

Hattulan kunta, kunnanvirasto, Pappilanniementie 9, 13880 HATTU-

LA 

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

Virasto on avoinna työpäivinä 9.00 – 15.00.  

Juteinitalon palvelupiste on avoinna kirjaston aukioloaikoina.   

 

Yhteyshenkilöt: 

Elinvoimajohtaja Kari Uusitalo, p. 050 5632987 

Maankäyttöasiantuntija Heikki Pusa, p.050 3013683 

 

 HATTULAN KUNTA 

 Elinvoimalautakunta 

 Kunnanhallitus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 7. Uuden terveysaseman rakennustyömaa Hattulan Parolan keskus-
ta-alueella (kesäkuu 2019).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 8. Vanajaveden rantamaisema Vanamajalta.  

 



    

    

 


