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Tämä kaavaselostus koskee 12.4.2022 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 14.1.2021.
Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 14.1.-26.2.2021.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä XX.X. - XX.X.2022.
Tämä asemakaavan muutos on Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymä
Voimaantulo:

.2022
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. 2022 §

1.2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA HANKKEEN TARKOITUS
Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Parolan taajaman ja Vanajaveden vesistön itäpuolella. Alueelle
kuljetaan Aulangontien (yhdystie 3053) kautta. Suunnittelualueeseen kuuluu Poransaaren alue,
Poransaarenlahden pohjois- ja itäpuolisia alueita sekä voimassa olevan asemakaavan mukaista
Vanajaveden vesialuetta. Poransaaren alue ja Poransaarenlahden pohjoispuolinen alue ovat
pääosin rakentuneita omakotitaloalueita sekä virkistys- ja metsäalueita. Poransaarenlahden
itäpuoliset kaava-alueen osat ovat pääosin metsäalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 59 ha,
josta noin 27 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. Alueen
asemakaava ei myöskään vastaa kaikilta osin alueen kehittämisen nykyisiä tavoitteita.

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)
14.1.26.2.2021

Tekninen lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.
Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä (valmisteluvaiheen kuuleminen).
Kaavamuutoksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin 14.1.2021 Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Lisäksi suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille lähetettiin tiedotuskirje. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kunta pyysi kaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot. Kaava-luonnoksesta esitettiin nähtävillä olon aikana 13 mielipidettä ja nähtävillä olon jälkeen yksi mielipide. Hämeen ELYkeskus, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunginmuseo/Alueellinen vastuumuseo, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeenlinnan kaupunki antoivat lausunnon kaavaluonnoksesta. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden huomioiminen kaavaehdotuksen valmistelussa on esitetty luonnosvaiheen palauteraportissa liitteenä 5.
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2.2. 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 metsät alousalueita (M), vesialuetta (W) ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelit (AO) 602-609 ja 609A, erillispientalojen (AO) ja asuinpientalojen (AP) kortteli 610, erillispientalojen (AO) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten (AR) kortteli 611 sekä niihin liittyviä lähivirkistysalueita (VL), puistoalueita (VP), venevalkama-alueita (LV), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET),
luonnonsuojelualuetta (SL), maa- ja metsätalousalueita (M), vesialuetta (W) ja katualueita.
Vanhassa asemakaavassa oli osoitettu yhteensä 54 ohjeellista erillispientalon tonttia (AO), yksi lomaasuntojen korttelialueen (RA) tontti, yksi asuinpientalojen korttelialueen (AP) tontti ja yksi rivitalojen/muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen (AR) tontti. Asemakaavan muutoksella on
osoitettu yhteensä 61 ohjeellista AO- tonttia, kaksi ohjeellista AP- tonttia ja yksi ohjeellinen AR- tontti.
Asemakaavan muutoksella ei ole muutettu merkittävästi vanhan kaavan virkistysaluevarauksia (VL,
VP), luonnonsuojelualuetta (SL), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET) tai venevalkama-alueita (LV) Poransaaren alueella. Myös katualueet on osoitettu kaavamuutoksessa pääosin vanhan kaavan ja toteutuneiden katualueiden mukaisesti. Poransaarenlahden itäpuolen ranta-alueelle vanhassa kaavassa osoitetut venevalkama-, uimaranta-, puisto- ja yleinen pysäköintialue on muutettu kunnan omistaman alueen osalta kokonaisuutena puistoalueeksi (VP) ja yksityisessä omistuksessa olevalta osin maa- ja metsätalousalueeksi.
Poransaaren alueen asemakaava on ajantasaistettu kaavateknisesti tonttien ja rakennusalojen rajauksien osalta vastaamaan nykyisiä kiinteistörajoja ja toteutunutta rakentamistilannetta. Vanhassa
kaavassa osoitetut tonttien rakentamisen tehokkuusluvut (e=0.10 - e=0.20) on nostettu kaavamuutoksella tehokkuusluvuiksi (e=0.20 - e=0.30). Kaavamuutoksella on muutettu korttelialueiden enimmäiskerroslukumerkinnät vastaamaan jo toteutunutta rakentamistilannetta sekä mahdollistamaan myös
vanhaa kaavaa hieman tehokkaampi rakennuksen ullakon tason hyödyntäminen rakennuksen kerrosalaan luettavaksi (kerroslukumuutos I u ½ > I u ¾) tilaksi sekä mahdollistamaan osalla tonteista myös
toiseen kerrokseen rakentaminen (kerrosluku II). Kaavamuutoksella on muutettu rantaan rajautuvien
tonttien erillisten saunojen rakentamisen ohjaus siten, että syvyydeltään suurilla tonteilla sallitaan
enintään kahden erillisen saunan rakentaminen. Kaavamuutoksella ohjataan pääosalla rantaan rajautuvista tonteista yksikerroksisen kerrosalaltaan enintään 30 m² saunojen rakentaminen vanhan kaavan mukaisesti hieman kauemmaksi rannasta sa- rakennusaloina. Ja lähemmäksi rantaa on osoitettu
rakennusalat (sa1) pienemmille kerrosalaltaan enintään 20 m² saunoille. sa1- saunan rakennusaloina
osoitetaan vanhassa kaavassa s- alueella sijainneet muita tontteja lähemmäksi rantaa rakentuneet
saunat ja kaavamuutoksella mahdollistetaan myös muille tonteille vastaavan saunan rakentaminen.
Syvyyssuunnassa pienille tonteille on kuitenkin osoitettu ainoastaan yhden saunan rakentamisalue.
Vanhassa kaavassa rantaan rajautuville tonteille osoitettu rannan s- kaavamerkintä (luonnonmukaisena säilytettävä rakennuspaikan osa, jota on alkuperäisen asemakaavan määräyksen mukaan hoidettava niin, että maiseman luonne ei olennaisesti muuta) on muutettu rantavyöhykkeen osalta luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi, joka tulee säilyttää puustoisena ja osittain saunojen rakennusaloiksi. Kaavamuutoksella osoitettujen saunojen rakennusalojen (sa1) osalta määrätään saunan rakentamisen ohjauksen lisäksi, että sa1- rakennusalan rakentamaton osa tulee säilyttää luonnonmukaisena ja sitä on hoidettava niin, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu.
Kaavamuutoksella on luovuttu alkuperäisen asemakaavan rakentamisohjeista. Kaavamuutoksella
osoitettujen tonttien rakentamista ohjataan jatkossa asemakaavamerkinnöin ja -määräyksin.
Kaavamuutoksessa on huomioitu alueen luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön arvot, maisema-arvot sekä arkeologiset arvot. Kaavamuutoksella turvataan ja edistetään alueen erityisarvojen
ja ominaispiirteiden säilymistä.
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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.
Liito-orava
Kaavamuutoksen luontoselvityksen liito-oravainventoinnissa alueelta ei havaittu merkkejä liitooravasta.
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).
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Kuva 3. Luontoselvityksessä (Teppo Häyhä 25.5.2020) esitetyt viitasammakon lisääntymisalueet.
Arvokkaat luontotyypit
Kaavamuutoksen luontoselvityksessä on rajattu suunnittelualueelta seitsemän luonnonsuojelullisesti arvokasta rantalehtoa (Kuva 4).

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).
8

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.
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. 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.
Alueen kaakkoisosa on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Tenhiälän
kulttuurimaisema). Tenhiälän kulttuurimaisema on esitetty Hämeen maakunnallisesti arvokkaat
rakennetut kulttuuriympäristöt- selvityksessä kartanokulttuuriryhmään kuluvana alueena, jonka
rajausperusteena on historialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset perusteet. Tenhiälän
kulttuurimaiseman kuvaus: Ahlbackan eli Tenhiälän kartano siirrettiin nykyiselle tontilleen 1806.
Vuonna 1924 rakennus uusittiin klassisistiseen muotoonsa (ark. David Frölander-Ulf). Tompakkan (Tomtbacka) vanha asuinrakennus on mahdollisesti 1800-luvun alkupuolelta.
9

Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, VAMA 2021 (Vanajaveden laakso ja Aulanko). Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kuvauksessa on
Vanajaveden laakson ja Aulangon maisema-alueesta esitetty seuraava arviointi: Vanajaveden
laakson ja Aulangon maisemia leimaavat monet kulttuurihistoriallisesti arvokkaat elementit. Alueella on ainutlaatuinen muinaismuistojen keskittymä, runsaasti keskiaikaisperäisiä kartanoita,
monta keskiajalta periytyvää kyläkeskusta sekä 1800- ja 1900-lukujen huvilakulttuurin synnyttämiä ympäristöjä. Alueen rakennushistoriallisia kiintopisteitä ovat Hämeen linna, Hattulan keskiaikainen kirkko, kartanot puistoineen sekä vanhat hämäläistalot. Kokonaisuutta rikastavat arvokkaat luontokohteet, perinnebiotoopit sekä mäkialueet, joilta aukeaa harmonisia näkymiä Vanajaveden selälle ja Vanajaveden laakson kulttuurimaisemiin. Vanajaveden laakso on yksi Suomen
27 kansallismaisemasta.
Lähteet: Museovirasto: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), Hämeen liitto: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2019, Ympäristöministeriö, Syke: Kanta-Häme, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, VAMA 2021, 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
Suunnittelualue rajautuu Vanajaveden kapeikon ja Poransaarenlahden vesialueisiin sekä Tenhiälän viljelysalueisiin. Poransaaren alue ja Poransaarenlahden pohjoispuolinen alue ovat pääosin
rakentuneita omakotitaloalueita sekä virkistys- ja metsäalueita. Alueella sijaitsee noin 50 omakotitaloa ja muutamia vapaa-ajankäytössä olevia loma-asuntoja. Poransaaren itärannalla on kaksi
rivitaloa. Alueen rakentaminen on muodostunut vanhan asemakaavan mukaisesti pääosin Poransaarentien varteen ja ranta-alueille. Poransaarenlahden itäpuoliset kaava-alueen osat ovat pääosin metsäalueita.
Alueen nykyinen rakennuskanta on rakentunut pääosin vuoden 1987 asemakaavan laatimisen
jälkeen. Myös alueen tiestö on rakentunut nykymuotoonsa asemakaavaan perustuen. Poransaaren huvilat ja loma-asunnot sekä Poransaarentien alkuosaan sijoittuvat muutamat omakotitalot
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edustavat alueen vanhempaa rakennuskantaa. Alueen rakennuskanta ja rakennuskannan kehitys
on kuvattu yksityiskohtaisemmin kaavamuutosta varten laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä
(Liite 4).
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Hattulan kunnan kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat pääosin Parolan taajamassa noin 6 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Hattulan kunnanvirasto sijaitsee Pappilanniemessä n. 2,5
km etäisyydellä suunnittelualueesta.
Virkistys
Vanajavesi tarjoaa vesistönä erinomaisia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Poransaaressa on kaksi
kunnan ylläpitämää venerantaa, joista kunta vuokraa venepaikkoja. Poransaarenlahden itärannalla sijaitsevalla Saaren-Tenhiälän jakokunnan yhteisellä maa-alueella (yhteinen juottopaikka 82878-1-2) 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 linjat 620, 621, 622 ja 656 (Hämeenlinna-Parola-Tyrväntö ja Tyrväntö-ParolaHämeenlinna) kulkevat Aulangontien kautta. Linjat 621, 622 ja 656 ajetaan ma-pe ja linja 620 mala. Osa vuoroista ajetaan Parolan koulujen kautta ja osa vuoroista liikennöi ainoastaan koulupäivinä (Lähde: Seutuliikenteen reittiopas, talvi 11.8.2021 – 5.6.2022). Bussiliikenteen pysäkit (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 /48a- kohde 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.
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Kaavamuutosta varten on laadittu kulttuuriympäristöselvitys 5.8.2021. Kulttuuriympäristöselvityksen johtopäätökset ja suositukset jatkosuunnitteluun:
”Selvitysalueen rakennettu ympäristö on sekä iällisesti että tyylillisesti kerroksellinen. Valtaosa rakennuksista on tavanomaisia 1980-, 1990- ja 2000-luvun omakotitaloja. Aluerakenne on muuttunut voimakkaasti perinteisestä, avoimesta maatalousympäristöstä nykyiseksi puustoiseksi erillispientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueella vaikuttanut maatila on hävinnyt uuden asuinrakentamisen myötä ja rakennetun ympäristön vanhimpana kerroksena on alueella säilynyt kolme 1900luvun huvilaa.
1950-1970 -lukujen pienimittakaavaiset vapaa-ajan asunnot pienine rantasaunoineen edustavat
mökkikulttuurin yleistymistä sotien jälkeen. Vanhat mökit ja saunat sijoittuvat pääosin lähemmäs
rantaa kuin alueen uudemmat rakennukset. Vuoden 1987 asemakaavan jälkeen uudisrakentaminen on ohjattu lähelle kokoaja- ja tonttikatuja. Uudet rakennukset ovat massoiltaan suurempia kuin
vanhat asuin- ja vapaa-ajan rakennukset.
Huomionarvoisimpia rakennuksia selvitysalueella ovat 1900-luvun alkupuolella rakennetut huvilat,
jotka edustavat maakunnallisestikin arvokkaaksi todettua Vanajaveden kapeikon huvilakulttuuria.
Näistä Savonjousen ja Paimelan huvilat suositellaan suojeltaviksi asemakaavalla. Paimelan huvilaa ei ole huomioitu maakunnallisissa inventoinneissa, mutta se edustaa kahden muun huvilan
kanssa samaa tyyliä ja alueen huvilakulttuuria hyvin säilyneenä jugend-kohteena. Savonjousen ja
Paimelan huviloiden tilavien tonttien mahdollistama ympäristön vapaa tila ja vanhojen puiden säilyminen on hyvä huomioida asemakaavassa.
Nordenswanin huvilan valitettavan heikko kunto asettaa haasteita rakennuksen säilymiselle.
Asema kaavassa suositellaan huomioitavan kiinteistön merkittävä maisemallinen sijainti Poransaaren eteläkärjessä. Tontin länsiosan vanhat männyt on hyvä säilyttää ja muutenkin metsäinen
tontti on hyvä säilyttää kasvullisena. Kaavassa osoitettava rakennusala on hyvä määritellä luontaiselle paikalle mäen päälle. Mikäli vanhaa rakennusta ei osoiteta suojeltavaksi, on asemakaavassa hyvä huomioida mahdollisen uudisrakennuksen sijainnin, koon, mittasuhteiden ja korkeuden sopeutuminen paikan maisemalliseen luonteeseen ja historiaan.”
Nordenswanin huvilalla järjestettiin 9.11.2021 katselmus, johon osallistuivat kiinteistön omistaja,
Hämeenlinnan museo/Alueellinen vastuumuseo sekä Hattulan kunnan ja kaavan laatijan edustajat. Vastuumuseon edustajat esittivät katselmuksessa kiinteistön omistajalle uuden kuntotarkastuksen tekemistä. Hämeenlinnan museo/alueellinen vastuumuseo esitti katselmuksen perusteella
laatimassaan muistiossa 15.11.2021 näkemyksensä Huvilan huomioimisesta Poransaaren asemakaavan muutoksessa: ”Vastuumuseo ei puolla Nordenswanin huvilan purkamista huomattavan
kulttuurihistoriallisen arvon ja maakunnallisen merkittävyyden vuoksi. Suojeltavaksi tarkoitetun
kohteen korjaustarve ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen syy purkamiselle. Museo huomauttaa, että ylempien kaavatasojen suojelumerkintä on tuotava sekä tarkennettava vireillä olevaan asemakaavamuutokseen.”
Kiinteistön omistajan laadituttama Nordenswanin huvilan kuntotarkastusraportti valmistui
29.12.2021. Kuntotarkastusraportin yhteenveto:
”Perustusten ja alapohjan osalla ei havaittu selviä korjaustarpeita. Merkittävimmät korjaustarpeet
kohdistuvat rakennuksen ulkoseiniin ja muihin runkorakenteisiin. Julkisivuverhous on siinä kunnossa, että ainoa järkevä siihen kohdistuva kunnostustoimenpide on verhouksen uusiminen. Hirsirungossa on paljon lahovaurioita, joiden lopullinen korjaustarve voidaan arvioida vasta ulkoverhouksen ollessa pois. Haastava korjausta vaativa vauriokohta on rakennuksen keskivaiheilla kantavassa / jäykistävässä hirsiseinärakenteessa yläkerrassa. Yksinään tämän vaurion korjaaminen
ja korjaustyön suunnittelu on kustannuksellisesti erittäin merkittävä kokonaisuuteen nähden. Yksityiskohtaisemmat havainnot on raportin havainto-osassa.
Vaikka raportissa on arvioitu korjaustarpeet mahdollista peruskorjausta silmällä pitäen, on huomioitava, että mikäli kohde aiottaisiin korjata asuinkelpoiseksi, on korjaustöiden kustannukset niin
merkittäviä, että niiden suorittaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Tässä raportissa on arvioita
korjaustarpeita rakennusteknisestä näkökulmasta eikä oteta kantaa mahdollisiin historiallisiin arvoihin tms.”
Ympäristöhäiriöt
Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä.
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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.

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.
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- 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 väestöryhmien 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.
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 kuljetusketjuille 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. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki maakuntakaavasta tehdyt valitukset ja Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 24.9.2021 kaikki valituslupa-anomukset. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on siten lainvoimainen (kuulutus 21.10. 2021).
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
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(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

= 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
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tai muu rakennelma, jolla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa).

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 2019 uusi 1:2 000- mittakaavainen asemakaavan pohjakartta. Pohjakarttaa on täydennetty maastomittauksin 11/2021.
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.
Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan rakennuskulttuuriselvitys.
(Ivars, Putkonen 2003)
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•
•
•

Ramboll Finland Oy, Hattulan kunnan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 16.6.2009.
Hämeen liitto: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2019
Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. (RKY-inventointi
2009)

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, Syke: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021.
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)
Viemäröintisuunnitelma (Hameenlinnan Seudun Vesi Oy, 2020)
Kulttuuriympäristöselvitys (Ramboll 5.8.2021). Kulttuuriympäristöselvitykseen sisältyy myös
kohdekortit Poransaaren huvilakiinteistöistä. Kohdekortteja ei mahdollisten luottamuksellisten tietojen vuoksi liitetä kaava-asiakirjoihin.
Nordenswanin huvilan kuntotarkastusraportti 29.12.2021

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARVE
Poransaaren alueella on voimassa kolme eri asemakaavaa vuosilta 1987, 1994 ja 2002. Pääosalla
alueesta on voimassa ensimmäinen vuoden 1987 asemakaava. Asemakaavan muutoksen laatimisen tarkoituksena on ajantasaistaa Poransaaren asemakaava kokonaisuutena. Vanha asemakaava on kaavateknisesti ja myös sisällöltään osin vanhentunut. Alueen asemakaava ei myöskään
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vastaa kaikilta osin alueen kehittämisen nykyisiä tavoitteita. Esimerkiksi kerrosluvun ja rakennusoikeuden osalta vanha asemakaava ei vastaa kaikilta osin alueen kiinteistönomistajien rakentamistavoitteita. Vanha asemakaava on lisäksi monin paikoin kaavateknisesti vanhentunut mm. tonttien ja rakennusalojen rajauksien osalta.
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 / Alueellinen vastuumuseo
- 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 14.1.2020.
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.

Maankj 9.12.2021
§ 49

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheen käsittely kunnan maankäyttöjaostossa.

Elinvltk 27.4.2022

Elinvoimalautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

4.3.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Ajankohta
14.1.-26.2.2021

Suunnitteluvaihe
Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä
(valmisteluvaiheen kuuleminen).
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Kaavamuutoksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin 14.1.2021 Hämeen
Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Lisäksi
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille lähetettiin tiedotuskirje. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta esitettiin nähtävillä olon aikana 13 mielipidettä ja nähtävillä olon jälkeen yksi mielipide. Yhteenveto mielipiteistä ja niiden huomioiminen kaavaehdotuksen valmistelussa on esitetty luonnosvaiheen
palauteraportissa liitteenä 5.
4.3.5 Viranomaisyhteistyö
Ajankohta
14.1.-26.2.2021

4.10.2021

9.11.2021

Suunnitteluvaihe
Hattulan kunta pyysi viranomaisilta lausunnot kaavaluonnoksesta.
Hämeen ELY-keskus, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunginmuseo/Alueellinen vastuumuseo, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeenlinnan kaupunki antoivat lausunnon kaavaluonnoksesta.
Yhteenveto lausunnoista sekä niiden huomioiminen kaavaehdotuksen
valmistelussa on esitetty luonnosvaiheen palauteraportissa liitteenä 5.
Viranomaisten työneuvottelu. Neuvotteluun osallistuivat Hämeen ELYkeskuksen, Hämeenlinnan museon/alueellisen vastuumuseon, Hattulan
kunnan ja kaavan laatijan edustajat. Neuvottelussa käsiteltiin mm. kaavamuutosta varten laadittu kulttuuriympäristöselvitys sekä kulttuuriympäristön arvojen ja kynäjalavien huomioimista kaavaehdotuksen valmistelussa.
Nordenswanin huvilalla järjestettiin katselmus, johon osallistuivat kiinteistön omistaja, Hämeenlinnan museo/alueellinen vastuumuseo, Hattulan
kunnan maankäyttöasiantuntija ja kaavan laatija.
Hämeenlinnan museo/alueellinen vastuumuseo esitti katselmuksen perusteella laatimassaan muistiossa 15.11.2021 näkemyksensä Huvilan
huomioimisesta Poransaaren asemakaavan muutoksessa.

4.4 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa Poransaaren alueen asemakaava kaavateknisesti mm. tonttien ja rakennusalojen rajauksien sekä rakentamisen ohjauksen osalta. Kaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuudet vanhojen asuinrakentamisalueiden täydennys- / lisärakentamiseen. Kaavamuutoksella selvitetään mahdollisuudet jakaa pinta-alaltaan suuria tontteja
useammaksi tontiksi sekä mahdollisuudet monipuolistaa ja tehostaa vielä toteutumattomien vanhojen tonttien rakentamista.
Maakuntakaava ja yleiskaava ovat ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Maakuntakaava ohjaa Poransaaren alueen ja Poransaarenlahden pohjoispuoliset alueet asuntovaltaiseksi alueeksi ja
osayleiskaava pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Toisaalta maakuntakaava ja osayleiskaava sekä
valtakunnalliset ja maakunnalliset selvitykset asettavat tavoitteeksi alueeseen kohdistuvien valtakunnallisten maisema-arvojen sekä osaan aluetta kohdistuvan maakunnallisen kulttuuriympäristön
arvojen huomioimisen. Osayleiskaava tuo esille myös tavoitteita koskien venevalkama- ja lähivirkistysalueita sekä luonnonympäristön, rakennetun ympäristön ja arkeologisten arvojen huomioimiseen
liittyen.
Kaavamuutosta varten laaditut selvitykset asettavat tavoitteeksi huomioida ja turvata alueella esiintyvät luonnonympäristön erityisarvot (kynäjalavat, viitasammakon esiintymisalueet ja arvokkaat lehdot) ja rakennetun ympäristön erityisarvot (Poransaaren huvilat).
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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) kort-telia 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), vesialuetta (W) ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelit (AO) 602-609 ja 609A, erillispientalojen (AO) ja asuinpientalojen (AP) kortteli 610, erillispientalojen (AO) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) kortteli 611 sekä niihin liittyviä lähivirkistysalueita (VL), puisto-alueita
(VP), venevalkama-alueita (LV), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET), luonnonsuojelualuetta (SL), maa- ja metsätalousalueita (M), vesialuetta (W) ja katualueita.
Vanhassa asemakaavassa oli osoitettu yhteensä 54 ohjeellista erillispientalon tonttia (AO), yksi ohjeellinen loma-asuntojen korttelialueen (RA) tontti, yksi ohjeellinen asuinpientalojen korttelialueen
(AP) tontti ja yksi ohjeellinen rivitalojen/muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen (AR)
tontti. Asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 61 ohjeellista AO- tonttia, kaksi ohjeellista
AP- tonttia ja yksi ohjeellinen AR- tontti.
Asemakaavan muutoksella ei ole muutettu merkittävästi vanhan kaavan virkistysaluevarauksia (VL,
VP), luonnonsuojelualuetta (SL), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET) tai venevalkama-alueita (LV) Poransaaren alueella. Myös katualueet on osoitettu kaavamuutoksessa pääosin vanhan kaavan ja toteutuneiden katualueiden mukaisesti. Poransaarenlahden itäpuolen ranta-alueelle vanhassa kaavassa osoitetut venevalkama-, uimaranta-, lähivirkistys- ja yleinen
pysäköintialue on muutettu kunnan omistaman alueen osalta kokonaisuutena puistoalueeksi (VP) ja
yksityisessä omistuksessa olevalta osin sekä osittain osakaskunnan aluetta koskien maa- ja metsätalousalueeksi (M).

5.1.1 Mitoitus
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 59,3511 ha, josta 27,1312 ha on asemakaavan mukaista vesialuetta.
Asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 61 AO- tonttia, kaksi AP- tonttia ja yksi AR- tontti.
AO- korttelialueiden tonttien pinta-ala on yhteensä 14,2394 ha ja rakennusoikeus yhteensä 29047
m2. AO- korttelialueen pinta-ala lisääntyy asemakaavan muutoksella 0,1552 ha ja rakennusoikeus
lisääntyy 9401 m2. AO- tonttien rakentamisen keskimääräinen tehokkuusluku e= 0.20.
AP- korttelialueiden tonttien pinta-ala on yhteensä 0,9391 ha ja rakennusoikeus yhteensä 2348
m2. AP- korttelialueen pinta-ala lisääntyy asemakaavan muutoksella 0,5752 ha ja rakennusoikeus
lisääntyy 1802 m2. AP- tonttien rakentamisen keskimääräinen tehokkuusluku e= 0.25.
AR- korttelialueen tontin pinta-ala on yhteensä 0,5711 ha ja rakennusoikeus yhteensä 1428 m2.
AR- korttelialueen pinta-ala lisääntyy asemakaavan muutoksella 0,0583 ha ja rakennusoikeus lisääntyy 402 m2. AR- tontin rakentamisen tehokkuusluku e= 0.25.
Asemakaavan seurantalomake on liitteenä 2.
5.1.2 Merkittävimmät kaavamuutokset
Selvityksiin perustuvat muutokset
Luontoselvitys ja kunnan kynäjalavakartoitus
- Poransaaren itärannan luonnonsuojelualueen aluevarausta on hieman laajennettu
- Arvokkaat rantalehdot on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo)
- Merkittävät yhtenäiset kynäjalava-alueet on osoitettu kasvillisuuden kannalta erityisen tärkeinä
alueina (luo-1) ja yksittäisten kynäjalavien säilyminen on turvattu yleismääräyksellä; Alueella
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esiintyy rauhoitettuja kynäjalavia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja muussa maankäytössä sekä ympäristönhoidossa.
- Viitasammakkojen elinympäristöt on osoitettu alueen osina, jolla sijaitsee EU:n luontodirektiivin
liitteen IV (a) eliölajin (viitasammakko) elinympäristö (luo-2)
Kulttuuriympäristöselvitys
- Savonjousen huvila ja Paimelan huvila (Henneri) on osoitettu asemakaavamuutoksella suojeltaviksi rakennuksiksi, joilla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista
arvoa (sr). Lisäksi vanhassa asemakaavassa käytetty Nordenswanin huvilan suojelumerkintä
(sr1) on muutettu yhteneväisesti sr- merkinnäksi. Asemakaavalla määrätään, että sr- rakennuksessa suoritettavien toimenpiteiden ja pihapiirin uudisrakentamisen ratkaisujen tulee olla sellaisia, että rakennuksen ja pihapiirin erityiset arvot säilyvät. Rakennusta ei saa purkaa. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee Kanta-Hämeen alueelliselle vastuumuseolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Arkeologinen inventointi
Tenhiälän historiallisen ajan kylänpaikka ja Poransaaren leikkipuiston röykkiöiden alue on osoitettu sm- viivamerkinnällä (= Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu
kiinteä muinaisjäännös). sm- alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Alueen maa- ja metsätalouskäyttö on sallittu lukuun
ottamatta koneellista metsämaan muokkausta. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä
Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon lausunto.
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 Poransaarenlahden pohjoisrannalla sijaitseva loma-asuntojen
korttelialueen 604 RA- tontti ja rannan lähivirkistysaluetta (VL) kahdeksi erillispientalon tontiksi
(AO) nykyisten kiinteistöjen toteutuneen rakentamistilanteen mukaisesti (korttelin 604 tontit 4 ja
56).
- Vanhan kaavan pinta-alaltaan n. 1,5 ha suuruinen korttelin 609 AO- tontti 3 on jaettu kaavamuutoksella seitsemäksi AO- tontiksi huomioiden alueen kiinteistöolosuhteiden muutos ja alueen
toteutunut rakentamistilanne sekä alueen nykyisten kiinteistöjen omistajien tavoitteet. (korttelin
609 tontit 3 sekä tontit 50-55).
- Poransaaren leikkipuiston puistoalueen eteläpuoliset vanhan kaavan korttelin 610 AO- tontit 25
ja 27 on yhdistetty yhdeksi asuinpientalojen korttelialueen (AP) tontiksi 27.
- Vanhan asemakaavan Poransaaren eteläkärjessä sijaitseva pinta-alaltaan n. 0,88 ha suuruinen korttelin 610 AO- tontti 42 on jaettu kahdeksi AO- tontiksi (korttelin 610 tontit 42 ja 57).
Muut aluevarausmuutokset
- Vanhassa kaavassa osoitettu Poransaarenlahden pohjoisrannan Leppärannan alueen lähivirkistysaluevaraus (VL) on muutettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).
- Poransaarenlahden itäpuolen ranta-alueelle vanhassa kaavassa osoitetut venevalkama-alue
(LV), lähivirkistysalue (VL) ja uimaranta-alue (VV) sekä Eerolantien varteen osoitettu pysäköintialueen aluevaraus (LP) on muutettu kunnan omistaman alueen osalta kokonaisuutena puistoalueeksi (VP) ja yksityisessä omistuksessa olevalta osin sekä osittain osakaskunnan aluetta koskien maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alueen pysäköintiin on varattu tilaa katualueelta.
Katualueet
- Katualueet on rajattu uudelleen huomioiden alueelle muodostuneet kiinteistöt sekä katualueiden toteutunut tilatarve
- Kynäjalavatien pp/t- katualueen osa on muutettu katualueeksi
Rakentamisen ohjaus
- Kaavamuutoksella on täsmennetty tonttien rakennusaloja mm. toteutunut rakentamistilanne
huomioiden. Rakennusalat on piirretty kaavakartalle korttelialueiden katualueiden ja -virkistysalueiden puoleisiin reunoihin. Korttelialueiden tonttien välistä rakentamista on ohjattu pääosin
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vanhan asemakaavan merkintätekniikan mukaisesti kaavamääräyksin. Muutamilla tonteilla rakentamista on ohjattu koko tontin alueella rakennusaloilla rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön arvojen huomioimiseksi.
- Kaavamuutoksella on täsmennetty rantaan rajautuvien tonttien saunojen rakentamista ja pyritty
edistämään rakentamisen sopeutumista rantamaisemaan. Rantaan rajautuvien tonttien erillisten
saunojen rakentamista on myös pyritty ohjaamaan vanhaa kaavaa tasapuolisemmin.
Vanhassa kaavassa rantaan rajautuville tonteille osoitettu säilytettävän rantakaistaleen kaavamerkintä (s) on poistettu ja kaavamuutoksella mahdollistetaan rantasaunan rakentaminen tonttien rantavyöhykkeelle seuraavasti:
Kaavamuutoksella on osoitettu rantaan rajautuville tonteille saunan rakennusala (sa), jolle voidaan sijoittaa yksi yksikerroksinen kerrosalaltaan enintään 30 m² ja pohjapinta-alaltaan enintään
35 m² saunarakennus. Saunan rakennusala (sa) ohjaa saunojen rakentamisen vanhan kaavan
mukaisille saunojen rakentamisen rannanosille. Lisäksi rantaan rajautuville tonteille on osoitettu
saunoille rakennusala (sa1), jolle saa sijoittaa yhden yksikerroksisen kerrosalaltaan enintään 20
m² ja pohjapinta-alaltaan enintään 25 m² saunarakennuksen. sa1- saunan rakennusaloina on
osoitettu vanhassa kaavassa s- alueella sijainneet lähemmäksi rantaa rakentuneet saunat ja
mahdollistetaan myös muille syvyyssuunnassa suurille tonteille vastaavan saunan rakentaminen. Joillekin syvyyssuunnassa pienille tonteille on kuitenkin osoitettu ainoastaan yhden saunan
rakentamisalue.
- Vanhan kaavan s- kaavamerkintä on muutettu rantaan rajautuvien tonttien rantakaistaleen
osalta luonnontilaisena säilytettäväksi alueen osaksi, joka tulee säilyttää puustoisena (pisterasteri). Ja aluetta on hoidettava niin, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu. Lisäksi kaavamuutoksella osoitettujen saunojen rakennusalojen (sa1) osalta määrätään, että rakennusalan
rakentamaton osa tulee säilyttää luonnonmukaisena ja sitä on hoidettava niin, että
maiseman luonne ei olennaisesti muutu.
- Kaavamuutoksella on nostettu rakentamisen kortteli- ja tonttikohtaisia tehokkuuksia seuraavasti: Kortteli 602 (e=0.20, ei muutosta), korttelit 603-605 (AO- tontit e=0.15 > e=0.20, RAtontti e=0.10 > AO- tontiksi e=0.20), kortteli 606 (AO- tontit e=0.15 > e=0.25), kortteli 607 (AOtontit e=0.15 > e=0.25), kortteli 608 (AO- tontit e=0.15 > e=0.25), kortteli 609A (AO- tontit
e=0.15 > e=0.25), kortteli 610 (AO- tontit e=0.15 > e=0.20, AO- tontit 36 ja 38 e=0.15 > e=0.30,
AO- tontti 42 (500 k-m2) > AO- tonteiksi 42 ja 57 (2 X 300 k-m2), AP- tontti 29 e=0.15 > e=0.25,
AO- tontit 25 ja 27 e=0.15 > AP- tontiksi 27 e=0.25), kortteli 611 (AO- tontit e=0.15 > e=0.25,
AR- tontti e=0.20 > e=0.25)
- Kaavamuutoksella on nostettu osalla korttelialueita rakentamisen kerroslukuja vastaamaan
korttelialueiden toteutuneita rakentamisen enimmäiskerroslukuja sekä mahdollistamaan tonttien
aiempaa monipuolisempi ja tehokkaampi rakentaminen. Kortteli 602 (kerrosluku I > kerrosluku I
u ½), kortteli 603 (kerrosluku I ja I 2/3 > kerrosluku II), kortteli 604 (kerrosluku I > kerrosluku I ja
II), kortteli 605 (kerrosluku I > kerrosluku I, ei muutosta), korttelit 606-608 (kerrosluku I > kerrosluku II), kortteli 609A (kerrosluku I > kerrosluku II), kortteli 609 (kerrosluku 1/2 I > kerrosluku
I u ¾, ½ k I u ¾ ), kortteli 610 (kerrosluku I, 1 u ½ , I 1/2 , 1/2 I > kerrosluku I u ¾, AO- tontit 36
ja 38 sekä AP- tontit 27 ja 29 kerrosluku II), kortteli 611 (kerrosluku I, I 1/2 , 1/2 I > kerrosluku
½ k I ja II)
- Vanhan kaavan erillisistä osin suosituksenomaisista ja osin määrääviksi tarkoitetuista rakentamisohjeista on luovuttu ja kaavamuutoksella ohjataan alueen rakentamistapaa aiempaa yksityiskohtaisemmin kaavamerkinnöin ja kaavan yleismääräyksin. Kaavamuutoksen yleismääräykset
ohjaavat korttelialueiden rakentamista seuraavasti:
-Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (Vanajaveden
laakso ja Aulanko). Alueen maisemakokonaisuuteen kuuluvat Vanajaveden vesiväylän ja peltoaukeita rajaavien metsäalueiden lisäksi mm. Poransaaren kynäjalava- ja lehtoalueet sekä Poransaaren huvilat. Alueen maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja ympäristönhoidossa on huolehdittava siitä, että maisemarakenteen arvokkaat ominaispiirteet säilyvät.
Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen yleismääräyksessä on tuotu esille
tätä kaava-aluetta koskevat Vanajaveden laakson ja Aulangon- maisema-alueen
kuvauksessa esille tuodut maisemakokonaisuuteen kuuluvat maiseman ominaispiirteet. Ja kaavamääräyksellä ohjataan alueen yksityiskohtaisempaa
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maankäytön suunnittelua, rakentamista ja ympäristönhoitoa siten, että huolehditaan siitä, että nämä maisemarakenteen arvokkaat ominaispiirteet säilyvät.
- Alueella esiintyy rauhoitettuja kynäjalavia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja muussa maankäytössä sekä ympäristönhoidossa.
Merkinnän tarkoituksena on huomioida ja turvata luo-1- alueiden ulkopuolella
esim. tonttialueilla sijaitsevat rauhoitetut kynäjalavat.
-Asuinrakennusten kattojen tulee olla harjakattoja tai 2- lappeisia pulpettikattoja.
Talous- ja saunarakennusten kattomuodon tulee olla pulpetti- tai harjakatto.
Rakennusten kattomuotoa ohjaava määräys perustuu vanhan kaavan rakentamisen ohjaukseen ja alueelle rakentuneiden rakennusten yleisimpiin kattomuotoihin.
-Harjakattoisen sauna- ja asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:1,5-1:3.
Pulpettikattoisen asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:3-1:5 ja pulpettikattoisen saunarakennuksen kattokaltevuus saa olla enintään 1:4.
Kattokaltevuusmääräyksissä on huomioitu alueen nykyisten rakennusten kattokaltevuudet sekä mahdollistetaan pulpettikatoille myös aiempaa loivenpien kattojen
rakentaminen
-Talousrakennusten tulee olla pinta-alaltaan, korkeudeltaan sekä massoittelultaan
alisteisia asuinrakennukseen nähden. Talousrakennusten tulee muodostaa asuinrakennuksen kanssa yhtenäinen ja luonteva kokonaisuus. Rakennusten yhtenäinen julkisivu saa olla enintään 15 m. Sitä pidempiä julkisivuja tulee jaotella terasseilla, katoksilla ym. rakenteellisilla ratkaisuilla.
Talousrakennuksia koskeva määräys perustuu alueen rakentuneilla tonteilla yleisesti noudatettuun talousrakennusten rakentamistapaan ja kaavamuutoksella pyritään ohjaamaan vastaavaa talousrakennusten rakentamistapaa jatkossakin. Rakennusten julkisivua koskevan määräyksen tarkoituksena on ohjata rakennusten
rakentamistapaa siten, että alue kehittyy jatkossakin viihtyisänä ja moni-ilmeisenä
asuinympäristönä.
-Asuinrakennus tulee sovittaa nykyiseen maanpinnan tasoon ilman merkittäviä
täyttöjä tai leikkauksia. Korkeita maanpäällisiä sokkeleita tulee välttää.
Määräyksen tarkoituksena on ohjata asuinrakennuksen suunnittelua ja toteutusta
siten, että rakennus sovitetaan ympäristöön maaston ominaispiirteet huomioiden.
-Rakennuslupavaiheessa tulee esittää rakennuspaikkojen ja rakennusten korkeusasema suhteessa naapureihin sekä viereisiin katuihin sidottuna kunnan viralliseen korkeus- ja koordinaattijärjestelmään. Rakennusten tulee soveltua viereisten katujen ja ympäröivien rakennusten korkeusasemaan.
Määräyksen tarkoituksena on ohjata rakennusten suunnittelua ja toteutusta siten,
että rakennus sopeutuu olevaan rakennettuun ympäristöön.
-Korttelin 609 tontilla 3 sekä korttelin 610 tonteilla 26 ja 42 rakennukset on rakennettava siten, että ne ovat sopusoinnussa tonteilla sijaitsevien suojeltavien rakennusten kanssa.
Määräyksellä ohjataan korttelin 609 tontin 3 sekä korttelin 610 tonttien 26 ja 42
lisärakentamista siten, että tonteilla sijaitsevien suojeltavien rakennusten (sr) rakennus- tai kulttuurihistorialliset tai maisemalliset arvot huomioidaan ja turvataan.
-Rakennusten etäisyys tonttien välisiin kiinteistörajoihin on oltava vähintään 4
metriä. Korttelin 610 AO- tonteilla 36 ja 38 rakennuksen saa sijoittaa vähintään 2
metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta. Rakennettaessa alle 4 m etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta tai alle 8 m etäisyydelle naapurikiinteistön rakennuksista tulee rakentamisessa huomioida rakenteellisesti riittävän palo-osastoinnin vaatimukset molemminpuolista paloa vastaan.
Määräyksellä ohjataan rakennusten vähimmäisetäisyyttä tonttien välisiin kiinteistörajoihin, jonka tulee olla pääsääntöisesti vähintään 4 m. Kapeilla vanhan kaavan
mukaisilla korttelin 610 AO- tonteilla 36 ja 38 rakennuksen saa kuitenkin sijoittaa
vähintään 2 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta huomioiden rakenteellisesti paloturvallisuusvaatimukset (palo-osastointi). Korttelialueiden (tonttien)
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katualueiden ja -virkistysalueiden puoleisten reunojen osalta rakentamista ohjataan kaavamuutoksella osoitetuilla rakennusaloilla. Muutamilla tonteilla rakentamista ohjataan rakennusalamerkinnöin koko tontin alueella rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön arvojen huomioimiseksi.
-Alueella olemassa olevissa rakennuksissa tai niiden osissa saadaan suorittaa
korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä on
määrätty rakennuksen kerrosluvusta ja rakennuksen enimmäiskerrosalasta
sekä rakennuksen kellari- tai ullakkorakennuksessa sallitusta kerrosalaan laskettavasta rakennusoikeudesta ja rakennusalasta.
Määräys perustuu vanhaan kaavaan. Kaavamuutoksella on pyritty ohjaamaan
alueen rakentamista vanhaan kaavaa yksityiskohtaisemmin siten, että kaavassa
osoitettu tonttien rakentamisen tehokkuusluku/rakennusoikeus ja kerrosluku vastaavat myös alueella olevien vanhojen rakennusten toteutunutta rakentamistilannetta ja että kaavamuutos mahdollistaa myös vanhojen tonttien lisärakentamisen.
Kaavamuutoksen myötä määräyksen soveltamistarpeen arvioidaan vähenevän.
-Alin suositeltava rakentamiskorkeus on + 81,20 (N2000+m järjestelmä).
Määräys perustuu ympäristöhallinnon Hattulan Vanajavedelle määrittelemään
alimpaan suositeltavaan rakentamiskorkeuteen. Määritysperusteena on käytetty
vähintään 10 vuoden yhtäjaksoisia vedenkorkeushavaintoja.
-Rantaan rajautuvilla tonteilla saa käyttää maisemakuvaan soveltuvaa matalaa
luonnonkivimuuria rannan tukemiseen.
Määräyksen tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matalan luonnonkivimuurin rakentaminen rantaan rajautuvien tonttien rannan tukemiseen/suojaksi laiva- ja
veneliikenteen aiheuttaman aallokon vuoksi. Rantamaisemaan hyvin sopeutuvaa
luonnonkivistä rakennettua luonnonkivimuuria on käytetty paikoin Poransaaren
länsirannalla rannan tukemiseen.
-Vesialueelle ei saa rakentaa rakennuksia tai venekatoksia.
Vanhan kaavan mukaisten tonttien rantaan tai tonttien edustan kaava-alueeseen
kuuluvalle vesialueelle ei ole rakentunut rakennuksia tai venekatoksia. Kaavamuutoksella osoitetun kaavamääräyksen tarkoituksena on varmistaa, että tonttien
ranta ja vesialue säilyvät jatkossakin rakentamattomina ja rantamaisema tältä
osin nykytilanteen mukaisena.
-Korttelin 609 tonttien 3, 5, 7, 9, 50 ja 55 sekä korttelin 610 tonttien 3, 5, 26, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42 ja 57 käyttöön ei saa rakentaa vesialueelle yli 5 m pitkää ja
yli 2 m leveää laituria. Olemassa olevia laitureita voidaan kuitenkin korjata
ja ylläpitää.
Vanhan kaavan yhteydessä laadituissa rakentamisohjeissa on annettu suositusluonteisia ohjeita laitureiden rakentamista koskien. Rantaan rajoittuville tonteille
on esitetty rakentamisohjeissa maksimipituudeltaan enintään 2 m ja leveydeltään
enintään 1 m uimalaiturin rakentamista. Käytännössä Poransaaren länsirannan
rantatonteille on rakentunut rakentamisohjeiden suositusta mukaillen ainoastaan
varsin pieniä laitureita. Osa länsirannan laitureistakin on kuitenkin rakentamisohjeiden suosituskokoa isompia. Muille kaavan ranta-alueen tonteille on rakentunut
myös selvästi pidempiä laitureita, johtuen ainakin osaltaan rannan mataluudesta
ja tarpeesta ulottaa laituri avoveteen saakka. Kaavamuutoksella on määrätty Poransaaren länsi- ja etelärannan rantatontteja koskien laitureiden enimmäispituusja enimmäisleveys. Määräys koskee laivaväylän vieressä sijaitsevaa rannanosaa,
jolle sijoittuu paljon osittain varsin kapeita AO- tontteja. Laitureiden rakentamisella
on katsottu olevan tällä rannanosalla erityistä merkitystä rantamaisemaan. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että laitureiden rakentaminen ei muuta jatkossakaan merkittävästi kaava-alueen näkyvintä rantamaisemaa mukaan lukien
Poransaaren arvokkaiden vanhojen huviloiden rantamaisema.
-Rakennusten on sopeuduttava massoittelultaan, materiaaleiltaan, sijainniltaan ja
väritykseltään ympäristöönsä ja rantamaisemaan.
Määräyksen tarkoituksena on osaltaan edistää kaavamuutoksella mahdollistetun
rakentamisen sopeutuminen ympäristöön ja rantamaisemaan.
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-Hulevedet on käsiteltävä tai viivytettävä tonteilla asuinalueilla.
Määräys perustuu Hattulan kunnan kaavoituskäytäntöön hulevesien käsittelystä.
-Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti:
AO- ja AP-alueet 2 ap/as, AR-alueet 1,5 ap/as, AP-alueet Vieraspaikkoja tulee
rakentaa 1 ap/3as, kuitenkin vähintään 1ap/taloyhtiö, AR-alueet Vieraspaikkoja
tulee rakentaa 1 ap/taloyhtiö.
Määräys perustuu Hattulan kunnan kaavoituskäytäntöön autopaikkojen ohjauksesta.
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 muutosalueella sijaitsee noin 50 omakotitaloa ja muutamia vapaa-ajankäytössä olevia loma-asuntoja. Poransaaren itärannalla on kaksi rivitaloa. Alueen nykyinen rakennuskanta on
rakentunut pääosin vuoden 1987 asemakaavan laatimisen jälkeen. Myös alueen tiestö on rakentunut nykymuotoonsa asemakaavaan perustuen. Poransaaren huvilat ja loma-asunnot sekä Poransaarentien alkuosaan sijoittuvat muutamat omakotitalot edustavat alueen vanhempaa rakennuskantaa. Alueen rakentaminen on muodostunut vanhan asemakaavan mukaisesti pääosin Poransaarentien varteen ja ranta-alueille. Rantaan rajautuvien tonttien päärakennusmassa sijoittuu
varsin etäälle rannasta Poransaarentien läheisyyteen. Poransaaren vanhojen huviloiden saunat
ovat rakentuneet varsin lähelle rantaviivaa. Poransaaren länsirannan uudempien tonttien saunat
puolestaan ovat rakentuneet pääosin rantatöyrään päälle hieman kauemmaksi rannasta.
Asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 61 ohjeellista erillispientalojen korttelialueen
(AO)- tonttia, kaksi ohjeellista asuinpientalojen korttelialueen (AP)- tonttia ja yksi ohjeellinen rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen (AR)- tontti. Pääosa AO- tonteista perustuu vanhaan asemakaavan ja tontit ovat jo pääosin rakentuneet. AR- tontti on myös jo rakentunut rivitaloalueeksi. Kaavamuutoksella on osoitettu kuusi uutta AO- tonttia kortteliin 609 jakamalla
vanhassa kaavassa osoitettu pinta-alaltaan suuri n. 1,5 ha korttelin 609 AO- tontti 3 seitsemäksi
AO- tontiksi sekä yksi uusi AO- tontti Poransaaren eteläosan alueelle jakamalla vanhassa kaavassa osoitettu n. 0,88 ha suuruinen korttelin 610 AO- tontti 42 kahdeksi AO- tontiksi. Poransaaren
leikkipuiston puistoalueen eteläpuoliset vanhan kaavan korttelin 610 AO- tontit 25 ja 27 on yhdistetty yhdeksi asuinpientalojen korttelialueen (AP) tontiksi 27.
Kaavamuutoksella osoitettujen kortteleiden 609 ja 610 uusien AO- tonttien sekä korttelin 610 APtontin 27 toteutuminen muuttaa alueen nykyistä ja vanhan asemakaavan mukaista rakennettua
ympäristöä. Uusien AO- tonttien alueet ja AP- tontiksi muutettu alue ovat kuitenkin vanhan kaavan
mukaisia rakentamisalueita ja osittain korttelin 609 uusien tonttien sekä myös korttelin 610 APtontin 27 osalta vanhaa loma-asuntokäyttöön rakentunutta aluetta. Kaavamuutoksella osoitetut uudet tontit tukeutuvat edullisesti oleviin tai jo vanhassa asemakaavassa osoitettuihin katualueisiin
sekä alueen kunnallistekniikkaan, mikä osaltaan perustelee sitä, että kaavamuutoksella pyritään
edistämään näiden alueiden rakentumista asuinkäyttöön. Käytännössä uudet AO- tontit mahdollistavat omakotitalon rakentamisen seitsemän perheen käyttöön. Ja uudelle AP- tontille voisi toteutua esim. muutamia paritaloja. Taajamarakenteen tiivistämisestä ja rakentamisen tehostumisesta aiheutuu väistämättä vaikutuksia vanhan rakennetun ympäristön kannalta. Uusien tonttien
toteutuminen vaikuttaa alueen vanhaan rakentuneeseen ympäristöön fyysisen ympäristön muutoksen lisäksi lähinnä lisääntyvänä autoliikenteenä sekä kevytliikenteenä. Liikenteen lisääntyminen saattaa näkyä myös laajemmin Poransaarentien varren vanhoilla rakennuspaikoilla. Kaavamuutoksen toteutuminen vaikuttaa eniten paikallisesti uusien tonttien välittömän lähiympäristön
vanhojen rakennuspaikkojen kannalta. Etäisyyden kasvaessa uusien rakennuspaikkojen toteutumisesta aiheutuva ympäristömuutos ja rakennuspaikkojen käytöstä aiheutuva vaikutus pienenee.
Uusien AO- tonttien vähäinen määrä ja sijainti huomioiden niiden toteutumisesta aiheutuva vaikutus rakennetun ympäristön kannalta ei ole kaava-aluetta kokonaisuutena tarkasteltaessa
27

merkittävä. Myöskään yhden uuden tehokkaamman rakentamisen mahdollistavan AP- tontin toteutuminen ei muuta alueen olevaa rakennettua ympäristöä merkittävästi.
Asemakaavamuutoksella osoitetut AO-, AP-, ja AR- alueet sijoittuvat maakuntakaavassa osoitetulle asuntovaltaiselle alueelle ja osayleiskaavassa osoitetulle pientalovaltaiselle asuntoalueelle
(AP). Asemakaavamuutoksella ei laajenneta merkittävästi vanhassa asemakaavassa osoitettu rakentamisalueita. Arvioidaan, että asemakaavamuutoksessa on huomioitu maakuntakaavan ja
osayleiskaavan ohjausvaikutus rakentamisalueiden ohjauksen osalta.
Asemakaavan muutoksella on ajantasaistettu kaavateknisesti tonttien ja rakennusalojen rajaukset
vastaamaan nykyisiä kiinteistörajoja ja toteutunutta rakentamistilannetta. Asemakaavamuutoksella
ei ole muutettu vanhan asemakaavan rakentamisen ohjauksen periaatteita merkittävästi. Sisämaan tonttien osalta ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja rantaan rajautuvilla tonteilla asuinrakennusten ja talousrakennusten rakentaminen on ohjattu vanhan kaavan mukaisesti varsin etäälle
rantaviivasta. Kaavamuutoksella on kuitenkin nostettu vanhassa kaavassa osoitettuja rakentamisen enimmäistehokkuuslukuja. Kaavamuutoksella on myös muutettu korttelialueiden enimmäiskerroslukumerkinnät vastaamaan jo toteutunutta rakentamistilannetta sekä mahdollistamaan myös
vanhaa kaavaa hieman tehokkaampi rakennuksen ullakon tason hyödyntäminen rakennuksen kerrosalaan luettavaksi (kerroslukumuutos I u ½ > I u ¾) tilaksi sekä mahdollistamaan osalla tonteista
myös toiseen kerrokseen rakentaminen (kerrosluku II). Pääosalla maisemallisesti näkyvillä Poransaaren etelä-, länsi- ja pohjoisrannan rantaan rajautuvilla tonteilla kaavamuutoksella osoitettu
enimmäiskerrosluku on 1 u ¾, mikä mahdollistaa alueelle sopivan huvilaimaisen rakentamisen.
Pääosalla sisämaan tonteista sekä korttelin 610 vanhaan kaavaan perustuvilla poikkeuksellisen
kapeilla tonteilla ja Poransaarenlahden itärannan AP- tonteilla sallitaan kaavamuutoksella enintään
kaksikerroksinen rakentaminen. Lisäksi kaavamuutoksella on muutettu rantaan rajautuvien tonttien erillisten saunojen rakentamisen ohjaus siten, että syvyydeltään suurilla tonteilla sallitaan enintään kahden erillisen saunan rakentaminen. Kaavamuutoksella ohjataan pääosalla rantaan rajautuvista tonteista yksikerroksisen kerrosalaltaan enintään 30 m² saunojen rakentaminen vanhan
kaavan periaatteen mukaisesti hieman kauemmaksi rannasta sa- rakennusaloina. Ja lähemmäksi
rantaa on osoitettu rakennusalat (sa1) pienemmille kerrosalaltaan enintään 20 m² saunoille. sa1saunan rakennusaloina osoitetaan vanhassa kaavassa s- alueella sijainneet muita tontteja lähemmäksi rantaa jo rakentuneet saunat ja kaavamuutoksella mahdollistetaan myös muille syvyydeltään suurille tonteille vastaavan saunan rakentaminen. Syvyyssuunnassa pienille tonteille on osoitettu ainoastaan yhden saunan rakentamisalue.
Kaavamuutoksella on luovuttu alkuperäisen asemakaavan yhteydessä laadituista osin suosituksenomaisista ja osin määrääviksi tarkoitetuista rakentamisohjeista. Kaavamuutoksella osoitettujen
tonttien rakentamista ohjataan jatkossa asemakaavamerkinnöin ja -määräyksin. Arvioidaan, että
muutoksella selkeytetään alueen rakentamisen ohjausta.
Kaavamuutos mahdollistaa alueen AO- ja AP- tonttien vanhaa kaavaa joustavamman ja monipuolisemman kehittämisen. Kaavamuutoksen toivotaan edistävän alueen vielä rakentumattomien tai
vajaakäyttöisten tonttien toteutumista asuinkäyttöön. Arvioidaan, että kaavamuutos huomioi vanhaa kaavaa paremmin alueen nykyiset rakentamistarpeet ja kaavamuutoksella edistetään alueen
rakennetun ympäristön kehittämistä.
Suojeltavat rakennuskohteet ja maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Asemakaavan muutosalue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) alueisiin. Alueen kaakkoisosa on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Tenhiälän kulttuurimaisema).
Alueen kaakkoisosaan ulottuva maakunnallisesti merkittävä Tenhiälän kulttuurimaiseman rakennettu kulttuuriympäristöä on esitetty asemakaavan muutoksessa mky- viivamerkinnällä. Kaavamuutoksella määrätään, että alueen rakennettu ympäristö muodostaa maakunnallisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka arvokkaat ominaispiirteet tulee ottaa huomioon alueen asemakaavan
mukaisessa käytössä ja ympäristön hoidossa. Kanta-Hämeen alueelliselle vastuumuseolle tulee
varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen ympäristöön voimakkaasti vaikuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tenhiälän kulttuurimaisemaan kuuluva kaava-alueen osa on osoitettu maa- ja metsätalousalueesi ja puistoalueeksi. Kaavan muutosalueeseen kuuluvalla Tenhiälän kulttuurimaiseman alueella ei ole vanhoja rakentamisalueita eikä alueelle ole osoitettu kaavamuutoksella rakentamisalueita tai muuta nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä.
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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.
Kaavamuutosta varten laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä 5.8.2021 esitetään, että alueen
huomionarvoisimpia rakennuksia ovat 1900-luvun alkupuolella rakennetut huvilat, jotka edustavat
maakunnallisestikin arvokkaaksi todettua Vanajaveden kapeikon huvilakulttuuria. Kulttuuriympäristöselvityksessä alueella sijaitsevat Savonjousen ja Paimelan huvilat suositellaan suojeltaviksi
asemakaavalla. Kulttuuriympäristöselvityksessä esitetään, että Nordenswanin huvilan valitettavan
heikko kunto asettaa haasteita rakennuksen säilymiselle. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitettiin
vanhassa asemakaavassa Nordenswanin huvilalle osoitetun suojelumerkinnän poistamista rakennuksen huonon kunnon perusteella. Suojelumerkinnän poistaminen ei kuitenkaan ollut Hämeenlinnan museo/Alueellisen vastuumuseon mukaan perusteltua.
Savonjousen huvila ja Paimelan huvila (Henneri) on osoitettu asemakaavamuutoksella suojeltaviksi rakennuksiksi, joilla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa (sr). Lisäksi vanhassa asemakaavassa käytetty Nordenswanin huvilan suojelumerkintä (sr1)
on muutettu yhteneväisesti sr- merkinnäksi. Asemakaavalla määrätään, että sr- rakennuksessa
suoritettavien toimenpiteiden ja pihapiirin uudisrakentamisen ratkaisujen tulee olla sellaisia, että
rakennuksen ja pihapiirin erityiset arvot säilyvät. Rakennusta ei saa purkaa. Ennen rakennusta tai
sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee Kanta-Hämeen alueelliselle vastuumuseolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Kaavamuutoksessa on huomioitu myös Poransaaren huviloiden pihapiirien ja rantamaiseman säilyminen. Savonjousen ja Nordenswanin huvilakiinteistöjen tontit on osoitettu alueille uusia tontteja
suunniteltaessa edelleen pinta-alaltaan suuriksi ja tontit on rajattu siten, että vanhojen rakennuspaikkojen pihapiirien keskeiset osat ja pihapiireihin kuuluvat vanhat puut jäävät vanhojen huviloiden tonteille. Vanhan puuston ja rantamaiseman säilymisen turvaamiseksi Paimelan, Savonjousen
ja Nordenswanin huviloiden ranta-alueet on osoitettu laajasti luonnontilaisina säilytettäviksi alueen
osiksi (pisterasteri), jotka tulee säilyttää puustoisena ja aluetta on hoidettava niin, että maiseman
luonne ei olennaisesti muutu. Lisäksi kaavamuutoksen yleismääräyksellä ohjataan sr- huvilatonttien lisärakentamista siten, että tonteilla sijaitsevien suojeltavien rakennusten (sr) rakennus- tai
kulttuurihistorialliset tai maisemalliset arvot huomioidaan ja turvataan.
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 kylänpaikka ja Poransaaren leikkipuiston röykkiöiden alue on osoitettu sm- viivamerkinnällä (= Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös). sm- alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Alueen maa- ja metsätalouskäyttö on sallittu lukuun ottamatta koneellista metsämaan
muokkausta. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon lausunto. Kaavamuutoksella ei ole osoitettu kylätontin tai Poransaaren leikkipuiston kiinteän muinaisjäännöksen alueille nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä.
Kaavamuutoksessa on huomioidu maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Tenhiälän kulttuurimaisema). Arvioidaan, että kaavamuutoksella osaltaan edistetään alueen rakennetun ympäristön arvojen ja arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä.
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.
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Kaavamuutoksen luontoselvityksessä alueelta paikannettiin neljä viitasammakon lisääntymisaluetta ja yhdeksäntoista kynäjalavaesiintymää sekä rajattiin seitsemän luonnonsuojelullisesti arvokasta rantalehtoa. Lisäksi Hattulan kunta kartoitti alueen merkittäviä yksittäisiä kynäjalavia 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.
Alueen kuuluminen kokonaisuutena valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen (Vanajaveden laakso ja Aulanko) on tuotu esille kaavamuutoksen yleismääräyksissä. Yleismääräyksien
mukaan alueen arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen kuuluvat Vanajaveden vesiväylän ja peltoaukeita rajaavien metsäalueiden lisäksi mm. Poransaaren kynäjalava- ja lehtoalueet sekä Poransaaren huvilat. 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.
Alueen arvokkaat rantalehdot, jotka muodostavat luontoselvityksen mukaan kokonaisuutena valtakunnallisesti arvokkaan lehtokokonaisuuden, 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) ja
yksittäisten kynäjalavien säilyminen on turvattu yleismääräyksellä; Alueella esiintyy rauhoitettuja
kynäjalavia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja muussa maankäytössä sekä ympäristönhoidossa.
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 kynäjalavat on turvattu kaavamuutoksen yleismääräyksellä.
Kaavamuutoksessa on huomioitu alueen pääosiltaan varsin puustoisen ja luonnontilaisen rantamaiseman säilyminen osoittamalla rakentamisalueiden rantavyöhyke luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi, joka tulee säilyttää puustoisena ja aluetta on hoidettava niin, että maiseman
luonne ei olennaisesti muutu. Lisäksi kaavamuutoksella osoitettujen rantaan rajautuvien tonttien
saunojen rakennusalojen (sa1) osalta määrätään saunan rakentamisen ohjauksen lisäksi, että
sa1- rakennusalan rakentamaton osa tulee säilyttää luonnonmukaisena ja sitä on hoidettava niin,
että maiseman luonne ei olennaisesti muutu. Kaavalla ohjataan rakentamista kaavamääräyksin
mm. siten, että rakennusten on sopeuduttava massoittelultaan, materiaaleiltaan, sijainniltaan ja
väritykseltään ympäristöönsä ja rantamaisemaan. Lisäksi kaavamuutoksella on kielletty
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vesialueelle rakentaminen ja ohjattu rantamaisemaltaan näkyvimmän Poransaaren länsirannan
laitureiden rakentamista siten, että rantamaiseman luonne ei muutu merkittävästi nykyisestä. Voidaan arvioida kaavamuutoksen rakentamisen ohjaus kokonaisuutena huomioiden, että kaavalla
osoitettu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan.
Asemakaavan muutoksella edistetään alueen arvokkaiden rantalehtojen, EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (viitasammakko) elinympäristöjen ja rauhoitettujen kynäjalavien 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 toteutuessaan vallitsevia olosuhteita lähiympäristön asukkaiden kannalta. Uusien tonttien toteutumisen vaikutus on merkittävin
uusia tontteja lähimmillä vanhoilla rakennuspaikoilla. Etäisyyden kasvaessa uusien rakennuspaikkojen toteutumisesta aiheutuva ympäristömuutos ja rakennuspaikkojen käytöstä aiheutuva
vaikutus pienenee. Toisaalta kaavan uusien AO- ja AP- tonttien 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.
Hattulan kunta kuuluu Hämeenlinnan seudulliseen joukkoliikennealueeseen. Hämeenlinnan seudun bussiliikenteen linjat 620, 621, 622 ja 656 (Hämeenlinna-Parola-Tyrväntö ja Tyrväntö-ParolaHämeenlinna) kulkevat Aulangontien kautta. Linjat 621, 622 ja 656 ajetaan ma-pe ja linja 620 mala. Osa vuoroista ajetaan Parolan koulujen kautta ja osa vuoroista liikennöi ainoastaan koulupäivinä (Lähde: Seutuliikenteen reittiopas, talvi 11.8.2021 – 5.6.2022). Bussiliikenteen pysäkit (Poransaari E ja P) sijaitsevat n. 300 m etäisyydellä kaavan muutosalueen itäosan lähimmistä asuinrakennuspaikoista ja n. 1 km etäisyydellä Poransaaren eteläosan asuinrakennuspaikoista. Alueelta on matkaa Parolan rautatieasemalle n. 7 km. Lähiliikenteen junat pysähtyvät Parolan asemalla.
Kaavaratkaisu tukeutuu alueen olevaan tai vanhassa asemakaavassa osoitettuun katuverkostoon. Kaavamuutoksella on osoitettu lisää yhteensä seitsemän AO- tonttia ja yksi AP- tontti. Kaavamuutoksella ei siten muodostu alueen liikennettä merkittävästi lisäävää maankäyttöä. Korttelin
609 uusien AO- tonttien 50 ja 51 toteuttaminen edellyttää Alasaarentien loppuosan muuttamista
nykyisestä yksityistiestä kaduksi. Muodostuva Alasaarentien loppuosan katu tulee kuitenkin palvelemaan myös rannan puoleisten AO- tonttien käyttöä. Korttelin 610 AP- tontin 27 toteuttaminen
saattaa aiheuttaa tarpeen kunnostaa Poransaarentien katualueen loppuosan. Kadun parantaminen palvelisi kuitenkin myös muiden Poransaaren eteläosan tonttien käyttöä. Kaavamuutoksen
mukaisten uusien tonttien toteutumisesta ei aiheudu poransaarentien ja yhdystien 3053 liittymän
parantamistarvetta.
Arvioidaan, että nykyiset liikenteelliset ratkaisut ovat liikenneturvallisuuden kannalta riittäviä huomioiden asemakaavamuutoksen toteutumisesta aiheutuva liikennemäärien vähäinen lisääntyminen. Kaavamuutoksella osoitetut tontit ovat saavutettavissa nykyisiä joukkoliikennevälineitä käyttäen alueen joukkoliikenteen nykyisen palvelutason mukaisesti.
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5.4.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen
Kaavamuutoksella muodostuu alueelle muutamia uusia omakotitalotontteja (AO). Uusi asuinpientalotontti (AP) monipuolistaa ja tehostaa alueen rakentamismahdollisuuksia. Kaavamuutoksella on
pyritty ohjaamaan aiempaa joustavammin alueen vanhojen tonttien rakentamista ja monipuolistamaan myös vanhojen tonttien rakentamismahdollisuuksia. Kaavamuutoksella on pyritty huomioimaan vanhaa kaavaa paremmin alueen nykyiset rakentamistarpeet ja kaavamuutoksen toivotaan
edistävän myös vanhaan kaavaan perustuvien vielä rakentumattomien tai vajaakäyttöisten tonttien
toteutumista asuinkäyttöön.
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistekniikkaan. Asemakaavan muutoksella tiivistetään alueen nykyistä yhdyskuntarakennetta.
Asemakaavamuutoksella voidaan nähdä olevan positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Kaavamuutoksella osoitetut uudet tontit nostavat kiinteistöjen arvoa. Myös vanhojen tonttien lisääntyvä enimmäisrakennusoikeuden määrä ja aiempaa joustavampi rakentamisen ohjaus saattavat vaikuttaa
kiinteistöjen arvoon positiivisesti. Kaavamuutoksella osoitetut uudet tontit ja myös vanhaan kaavaan perustuvien vielä rakentumattomien tai vajaakäyttöisten tonttien toteutumismahdollisuuksien
parantaminen edistävät mahdollisuuksia uusien asukkaiden saamisesta Hattulan kuntaan. Kaavamuutoksella voidaan arvioida siten olevan myös kuntatalouden kannalta positiivinen vaikutus.
Kaavamuutoksella osoitetut tontit tukeutuvat edullisesti alueella olevaan katuverkostoon ja kunnallistekniikkaan, eikä kaavamuutoksen toteuttamisesta aiheudu kunnalle merkittäviä kustannuksia.
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 mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan voimaan tulon jälkeen. Kaavan rakentamisalueiden toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Hämeenlinnassa

12.4.2022

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617
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LIITE 1

HATTULAN KUNTA
PORANSAAREN 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) kortte-lia 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), luonnonsuojelu-aluetta (SL), maa- ja metsätalousalueita (M), vesialueita (W) ja katualueita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas)
29.9.2020, 12.4.2022

TUNNISTETIEDOT

Kaavan nimi: Poransaaren asemakaavan muutos
Kunta:
Hattula (82)
Asemakaavan muutos koskee erillispientalojen kortteleita (AO) 602-603 ja 605609, 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.
Kaavan laatija:
Hattulan kunta
Pappilanniementie 9
13880 HATTULA
Kaavasuunnittelusta vastaa:
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 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 Poransaaren alue,
Poransaarenlahden pohjois- ja itäpuolisia alueita sekä voimassa olevan asemakaavan mukaista
Vanajaveden vesialuetta. Poransaaren alue ja Poransaarenlahden pohjoispuolinen alue ovat pääosin rakentuneita omakotitaloalueita sekä virkistys- ja metsäalueita. Poransaarenlahden itäpuoliset
kaava-alueen osat ovat pääosin metsäalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 59 ha, josta
noin 27 ha on asemakaavan mukaista vesialuetta. (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 pääosin vuodelta 1987 oleva Poransaaren alueen asemakaava kaavateknisesti mm. tonttien ja rakennusalojen rajauksien sekä rakentamisen ohjauksen osalta. Kaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuudet vanhojen asuinrakentamisalueiden täydennys- / lisärakentamiseen. Kaavamuutoksella selvitetään mahdollisuudet
jakaa pinta-alaltaan suuria tontteja useammaksi tontiksi sekä mahdollisuudet monipuolistaa ja tehostaa vielä toteutumattomien vanhojen tonttien rakentamista.
Maakuntakaava ja yleiskaava ovat ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Maakuntakaava ohjaa
Poransaaren alueen ja Poransaarenlahden pohjoispuoliset alueet asuntovaltaiseksi alueeksi ja
osayleiskaava pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Toisaalta maakuntakaava ja osayleiskaava sekä
valtakunnalliset ja maakunnalliset selvitykset asettavat tavoitteeksi alueeseen kohdistuvien valtakunnallisten maisema-arvojen sekä osaan aluetta kohdistuvan maakunnallisen kulttuuriympäristön
arvojen huomioimisen. Osayleiskaava tuo esille myös tavoitteita koskien venevalkama- ja lähivirkistysalueita sekä luonnonympäristön, rakennetun ympäristön ja arkeologisten arvojen huomioimiseen liittyen.
Kaavamuutosta varten laaditut selvitykset asettavat tavoitteeksi huomioida ja turvata alueella
esiintyvät luonnonympäristön erityisarvot (kynäjalavat, viitasammakon esiintymisalueet ja arvokkaat lehdot) ja rakennetun ympäristön erityisarvot (Poransaaren huvilat).
4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
4.1 Aiemmat suunnitelmat ja päätökset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat)
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
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Valtioneuvosto päätös 14.12.2017 uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli
voimaan 1.4.2018.
Maakuntakaava
Suunnittelualue kuuluu Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 alueeseen (Kuva 3). 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. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki maakuntakaavasta tehdyt valitukset ja Korkein hallinto-oikeus
hylkäsi päätöksellään 24.9.2021 kaikki valituslupa-anomukset. Kanta-Hämeen maakuntakaava
2040 on siten lainvoimainen (kuulutus 21.10.2021).
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

= 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 hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.12.2013 (§ 70) ja saanut valitusten ulkopuolisin osin lainvoiman
10.2.2014 (Kuva 4).
Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa toteutuneen maankäytön mukaisesti pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Poransaarenlahden pohjoispuolinen rakentamaton alue on
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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).

Kuva 4. 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 5.
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 5. Ote Hattulan kunnan ajantasa-asemakaavasta. Kaavan muutosalue esitetty sinisellä viivalla.
4.2 Selvitykset ja suunnitteluaineisto
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.
Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan rakennuskulttuuriselvitys.
(Ivars, Putkonen 2003)
Ramboll Finland Oy, Hattulan kunnan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 16.6.2009.
Hämeen liitto: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2019
Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. (RKY-inventointi
2009)

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.
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Luonnonympäristö ja maisema
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristöministeriö, Syke: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021.
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)
Kulttuuriympäristöselvitys (Ramboll 5.8.2021)
Nordenswanin huvilan kuntotarkastusraportti 29.12.2021

Pohjakartta
Asemakaavan muutosta varten on laadittu 2019 uusi 1:2 000- mittakaavainen asemakaavan pohjakartta. Pohjakarttaa on täydennetty maastomittauksin 11/2021.
5. VAIKUTUSALUE
Asemakaavan muutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi lähimpien 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 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/Alueellinen vastuumuseo
- Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Naapurikunnat
Hämeenlinnan kaupunki
Hattulan kunnan hallintokunnat
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7. OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUSMENETTELY
Kaavaprosessi
Vireilletulo- ja val- • Päätös kaavamuutoksen vireille tulosta kunnassa
misteluvaihe
• 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 osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta
• Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto julkisesti nähtävillä (30 vrk)
• Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta
sekä kaavaluonnoksesta
• Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta
• Tarvittaessa viranomaisneuvottelu
Kaavaehdotus• Vastineet lausuntoihin ja mahdollisiin mielipiteisiin
vaihe
• Kaavaehdotusaineistojen laatiminen
• Kaavaehdotuksen hallinnollinen käsittely kunnassa
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
• Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä (30 vrk)
• Osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus 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 kunnanvaltuusto
• Kaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista
hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

Tiedottaminen
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja asemakaavan muutoksen hyväksymisestä tiedotetaan Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla (Pappilanniemessä ja kirjaston palvelupisteessä) sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa http//:www.hattula.fi/. Lisäksi suunnittelualueen ja sen naapuritilojen maanomistajille lähetetään tiedotuskirjeet kaavamuutoksen luonnosvaiheessa.
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8. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti:
ARVIOITAVAT TEKIJÄT
SISÄLTÖ
Ympäristövaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset

Yhdyskuntarakenne

Taloudelliset vaikutukset

Rakennettu ympäristö
- kylä-/taajamakuva
- kulttuuriympäristö
- rakennuskanta, rakentamistapa
Luonnonympäristö
- luonnonympäristön arvot ja ominaispiirteet
- Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
- Alueen ja ympäristön viihtyvyys ja turvallisuus
- Virkistyskäyttö
- Taajamarakenne
- Palvelujen saatavuus
- Liikenne ja tekninen huolto
Kuntatalous, kiinteistöjen arvo

9. ALUSTAVA AIKATAULU
TYÖVAIHE

AJANKOHTA

Kaavamuutoksen vireille tulo / oas ja kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
Kaavamuutoksen hyväksyminen

14.1.-26.2.2021
Tavoite 05-06/2022
Tavoite 08-10/2022

10. YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE
Asemakaavan muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan toimisto. Hattulan kunnan yhteyshenkilönä kaavahankkeessa toimii maankäyttöasiantuntija Heikki Pusa. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Hattulan kunnanhallitukselle.
Kaavan laatija:

Hattulan kunta:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
Sibeliuksenkatu 11 B 1
13100 Hämeenlinna

Hattulan kunta
Pappilanniementie 9
13880 HATTULA

Yhteyshenkilö
Arto Remes
p. 040 162 9193
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi

maankäyttöasiantuntija Heikki Pusa
p. 050 3013 683
heikki.pusa@hattula.fi
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Asemakaavan seurantalomake

LIITE 2

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunt a
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoit u kaavat unnus
Kaava-alueen pint a-ala [ha]
Maanalaist en t ilojen pint a-ala [ha]

082 Hattula Täyt t ämispvm
Po ransaaren asemakaavan muuto s
Ehdot uspvm
Vireillet ulost a ilm. pvm
Kunnan kaavat unnus
59,3511

Uusi asemakaavan pint a-ala [ha]
Asemakaavan muut oksen pint a-ala [ha]

Rant a-asemakaava

Rant aviivan pit uus [km]

Rakennuspaikat [lkm]
Lo marakennuspaikat [lkm]

Omarant aiset
Omarant aiset

Aluevaraukset

13.04.2022

59,3511

Ei-omarant aiset
Ei-omarant aiset

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala T eho kkuus Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[e]
[ha +/-]
[k-m² +/-]

Yhteensä

59,3511

100,0

32823

0,06

0,0000

11303

A yhteensä

15,7496

26,5

32823

0,21

0,7887

11605

6,5353

11,0

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä

-0,8371

R yhteensä

-0,3016

L yhteensä

3,5355

6,0

-0,2784

E yhteensä

0,0839

0,1

0,0000

S yhteensä

0,2968

0,5

0,0899

M yhteensä

6,0188

10,1

1,3999

W yhteensä

27,1312

45,7

-0,8614

Maanalaiset tilat

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[ha +/-]
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuo jelu

-302

Suo jellut rakennukset

Yhteensä

Alamerkinnät

[lkm]

[k-m²]

Suo jeltujen rakennusten muuto s
[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Aluevaraukset

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala T eho kkuus Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[e]
[ha +/-]
[k-m² +/-]

Yhteensä

59,3511

100,0

32823

0,06

0,0000

11303

A yhteensä

15,7496

26,5

32823

0,21

0,7887

11605

AP

0,9391

6,0

2348

0,25

0,5752

1802

AR

0,5711

3,6

1428

0,25

0,0583

402

AO

14,2394

90,4

29047

0,20

0,1552

9401

V yhteensä

6,5353

11,0

-0,8371

VP

3,2947

50,4

1,5837

VL

3,2406

49,6

-1,4064

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä

VV

-1,0144

R yhteensä

-0,3016

-302

RA

-0,3016

-302

L yhteensä

3,5355

6,0

-0,2784

Kadut

2,6774

75,7

0,1100

Kev.liik.kadut
LV

-0,0845
0,8581

24,3

LP

-0,2222
-0,0817

E yhteensä

0,0839

0,1

0,0000

ET

0,0839

100,0

0,0000

S yhteensä

0,2968

0,5

0,0899

SL

0,2968

100,0

0,0899

M yhteensä

6,0188

10,1

1,3999

M

6,0188

100,0

1,3999

W yhteensä

27,1312

45,7

-0,8614

W

27,1312

100,0

-0,8614

LIITE 3

HATTULA

PORANSAAREN ASEMAKAAVA-ALUEEN
LUONTOSELVITYS

Teppo Häyhä
25.5.2020

1
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1 JOHDANTO
1.1 Selvityksen tarkoitus
Tämä luontoselvitys on tehty Poransaaren asemakaava-alueelle. Tavoitteena on ollut (1)
paikantaa ja rajata arvokkaat luontokohteet, (2) saada riittävän tarkat tiedot
huomionarvoisten eläinten ja kasvien esiintymistä ja (3) antaa tulosten perusteella
suosituksia maankäytön suunnittelua varten. Tavoitteiden taustalla on maankäyttö- ja
rakennuslain (1 §) vaatimus ekologisesti kestävästä kehityksestä sekä luonnon
monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen säilyttämisestä (5 §).
Luontoselvitykseen sisältyvät liito-oravaselvitys, viitasammakkoselvitys, kasvillisuus- ja
kasvistoselvitys sekä arvokkaiden luontotyppien paikantaminen.

1.2 Selvitysalue
Poransaaren asemakaava-alue sijaitsee Hattulan Tenhiälässä, Vanajaveden rannalla.
Alueen käsittää rannan ja Tenhiälän peltojen välisen metsäisen asutusalueen (kuva 1).

Kuva 1. Poransaaren asemakaava-alue.
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Kuva 2. Selvitysalueen metsät ovat erilaisia lehtipuustoisia lehtoja. Kuvassa Poransaaren
itärannan pieni lehtipuulehto (kuvio 1a).

Kuva 3. Selvitysalueella on metsien lisäksi erilaisia niittymäisiä alueita. Kuvassa pieni
niittylaikku Yläsaarentien vieressä.
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Kuva 4. Poransaaren itärantaa.

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 %). Alueella on kaksi venerantaa ja yksi yleinen uimaranta. Rantaviivaa on noin
1,7 kilometriä, mistä noin 85 % on rakennettua.

2 MENETELMÄT
2.1 Liito-oravaselvitys
Liito-orava (Pteromys volanss) on Euroopan unionin luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi
92/43, ETY, liite IVa) suojelema laji, jonka kaikenlainen häirintä sekä lisääntymispaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. Suomen nisäkkäiden viimeisimmässä
uhanalaisuusarvioinnissa liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. EU:n
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luontodirektiivissä se on yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka suojelutaso tulee säilyttää
suotuisana. Tämä edellyttää lajin ja sen elinympäristöjen tarkastelua. Luonnonsuojelulaissa
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä.
Liito-oravan esiintymistä selvitettiin havainnoimalla aikuisia yksilöitä ja lajin jättämiä jälkiä
selvitysalueen puustoisissa osissa. Luotettavin merkki liito-oravasta ovat puiden tyville
kertyvät papanat, jotka ovat parhaiten havaittavissa keväällä lumien sulamisen jälkeen.
Lisäksi havainnoitiin virtsajälkiä, ja etsittiin syöntijälkiä edellisvuotisista haavan- ja
lepänlehdistä. Aikuisista yksilöistä yritettiin saada havaintoja kolopuita koputtelemalla ja
puiden latvuksia tähyilemällä.
Etsinnät tehtiin asemakaava-alueella rakennettujen alueiden ulkopuolisissa metsissä. Pihaalueilta liito-oravaa ei etsitty. Liito-oravan jälkien etsintä tehtiin 13.5.2019. Työhön kului
neljä tuntia, missä ajassa kaikki selvitysalueen metsät saatiin kierrettyä kattavasti.
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkitaan kolopuut tai risupesäpuut, joiden
tyvellä on liito-oravan papanoita tai virtsajälkiä. Lisääntymis- ja levähdyspaikan laajuus eli
niin sanottu elinpiirin ydinosa määritetään ulostejälkien sijoittumisen ja puuston perusteella.

2.2 Viitasammakkoselvitys
Viitasammakko (Rana arvalis) on liito-oravan tapaan Euroopan unionin luontodirektiivin
(Neuvoston direktiivi 92/43, ETY, liite IVa) suojelema laji, jonka kaikenlainen häirintä sekä
lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. Suomen
sammakkoeläinten viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa viitasammakko on luokiteltu
elinvoimaiseksi lajiksi.
Viitasammakon elinympäristöjä ovat suot, vesistöjen rannat (myös murtovesi) ja erilaiset
pienvedet, kuten lammikot ja ojat, sekä näiden läheiset maa-alueet: kosteikot, rantaluhdat
sekä kosteat niityt ja metsät. Laji elää sekä maa- että vesiympäristöissä ja liikkuu niiden
välillä.
Suunniteltu kaavahanke saattaa vaikuttaa mahdollisiin viitasammakon elinympäristöihin.
Hankkeen suunnittelussa on tärkeä tuntea viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueiden
sijainti, jotta näiden hävittäminen ja/tai heikentäminen voidaan välttää.
Tämän viitasammakkoselvityksen tarkoituksena on paikantaa suunnittelualueella sijaitsevat
lajin elinalueet ja lisääntymispaikat.
Viitasammakon havaittavuus on parhaimmillaan keväällä kutuaikana, jolloin sammakoiden
kutuäänet kuuluvat hyvissä olosuhteissa kymmenien metrien päähän. Havainnointi tehtiin
linjalaskentana melomalla suunnittelualueen rannat edestakaisin kanootilla. Liikkuminen
tehtiin hiljaisella vauhdilla mahdollisimman äänettömästi. Rantakosteikkojen edustalla
tehtiin 3-10 minuutin pituisia pysähdyksiä.
Havainnointi aloitettiin Poransaarenlahden itärannan uimarannalta, mistä siirryttiin ensin
etelään, suunnittelualueen rajalle. Sen jälkeen melottiin koko rantaosuus läpi, pidettiin
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pieni tauko ja palattiin takaisin lähtöpaikkaan. Näin kaikki rantaosuudet havainnoitiin
kahteen kertaan.
Havainnoinnit tehtiin 12.5.19, kello 21:03 – 23:05. Sää oli viitasammakoiden kuunteluun
hyvä: taivas puolipilvinen, lämpötila +9 °C ja lounaistuulta 3 m/s. Laskennan lopussa
taivas oli kokonaan selkeä, tuuli hieman tyyntynyt ja lämpötila +6 °C.
Viitasammakon esiintymisalueilla lisääntymispaikaksi tulkitaan ne kosteikon osat, joissa
koirailla on lisääntymisreviirit, joissa pariutuminen ja kutu tapahtuvat ja joissa nuijapäät
elävät.
Soidintaminen
riittää
osoittamaan
lisääntymispaikan
olemassaolon.
Levähdyspaikkaan kuuluvat päivälepopaikat esimerkiksi kasvillisuuden suojissa ja
talvehtimispaikat sekä maa- että vesiympäristössä. Kutualueilla olevia talvehtimispaikkoja
lukuun ottamatta levähdyspaikat eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti määriteltävissä
(Saarikivi 2017).
Lisääntymisalueen rajaamisen perusteena käytettiin ääntelevien yksilöiden paikkaa ja
kasvillisuusvyöhykkeiden laajuutta. Rannoilla rajaus tehtiin horisontaalisuunnassa kutevien
yksilöiden perusteella ja vertikaalisuunnassa kasvillisuusvyöhykkeiden sijoittumisen
mukaisesti. Lisääntymispaikkojen rajaamisessa käytettiin apuna paikannuslaitetta.

2.3 Kasvillisuus- ja kasvistoselvitys
Suunnittelualueen kasvillisuus selvitettiin jakamalla alue puuston ja aluskasvillisuuden
perusteella kasvillisuuskuvioihin. Kuvioiden rajat piirrettiin maastossa suurimittakaavaiselle
(1: 7 500) kartalle (kuva 6). Kuvioiden kasvisto tutkittiin kerroksittain (puu-, pensas-, kenttäja pohjakerros), ja havaitut lajit jaoteltiin valta- ja seuralaislajeihin. Kultakin kuviolta
selvitettiin ja merkittiin ylös geomorfologiset perustiedot sekä arvioitiin luonnontilaan ja
kasvillisuuden kehitykseen vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät.
Selvitysalueella on muutama puustokuvio, joilla on erotettavissa kaksi kasvillisuustyyppiä.
Useimmissa tapauksissa yhtenäisiä puustokuvioita ei ole rajattu vielä pienemmiksi
kasvillisuuskuvioiksi, vaan kuviointi on tehty ensisijaisesti puuston perusteella.
Metsätyyppien määrittämisessä ja nimeämisessä on noudatettu oppaan ”Metsätyypit - opas
kasvupaikkojen luokitteluun” ohjeita ja periaatteita (Hotanen ym. 2013).
Kasvillisuusselvityksen maastotyöt tehtiin 4.6.19, 23.6.19 ja 19.7.19. Kasvillisuusselvityksen
yhteydessä tehtiin lajilista alueen kasveista (liite 1). Uhanalaisten ja harvinaisten kasvien
esiintymät paikannettiin GPS-laitteella. Kasveista käytetty nimistö noudattaa
Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998).
Kasvistoselvitykseen sisällytettiin uhanalaisen kynäjalavan (Ulmus laevis) kasvupaikkojen
inventointi. Kynäjalavapaikkojen puut laskettiin ja puiden sijainti merkittiin kartalle. Pihaalueiden kynäjalavista kartoitettiin suurin osa, ei kuitenkaan kaikkia. Puut jaettiin kolmeen
kokoluokkaan: (1) isot puut – runkoläpimitta rinnan korkeudella yli 30 senttimetriä, (2)
pienet puut – runkoläpimitta alle 30 senttimetriä, korkeus yli neljä metriä ja (3) pensaat –
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korkeus alle neljä metriä. Kynäjalavan kasvupaikkojen sijainti on esitetty kuvassa 21.
Rakennettujen alueiden ulkopuolella kynäjalavainventointi tehtiin kesän 2019
kasvistoselvityksen yhteydessä. Tuloksia täydennettiin keväällä 2020 paikantamalla
rakennettujen tonttien puita.

2.4 Arvokkaiden luontotyyppikohteiden paikantaminen
Tässä luontoselvityksessä on paikannettu lakisääteisten suojelualueiden, kuten
luonnonsuojelulain (29 §) suojeltavien luontotyyppien, metsäasetuksen (10 §) erityisen
arvokkaiden elinympäristöjen ja vesilain (15a § ja 17a §) luontotyyppien lisäksi kaikenlaiset
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Kasvillisuusselvityksen perusteella
tunnistettiin ja rajattiin alueella esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
noudattaen julkaisun ”Suomen luontotyyppien uhanalaisuus” (Kontula & Raunio 2018)
luokittelua.
Lajitietojen, luonnontilan ja edustavuuden perustella arvokohteille on määritetty
luonnonsuojelullista arvoa kuvastava arvoluokka seitsemänportaisella asteikolla: (1) P- =
lähiympäristöstä poikkeava kohde, (2) P = paikallisesti arvokas, (3) P+ = paikallisesti
arvokas, lähellä maakunnallista tasoa, (4) M- = maakunnallisesti arvokas, puutteita
luonnontilassa, (5) M = maakunnallisesti arvokas, (6) M+ = maakunnallisesti arvokas,
lähellä valtakunnallista tasoa, (7) V = valtakunnallisesti arvokas.

3 TULOKSET
3.1 Liito-orava
Selvitysalueella 13.5.2019 tehdyssä inventoinnissa ei havaittu merkkejä liito-oravasta. Liitoorava on tyypillisesti kuusivaltaisten sekametsien laji. Tällaista metsää ei ole
suunnittelualueella, mutta alueen lehtipuustoiset metsät ovat liito-oravan elinympäristöksi
sopivia, ja metsissä on lajin pesimäpaikoiksi sopivia kolopuita. Näiden tyviltä ei löytynyt liitooravan uloste-, virtsa-, syönti- tai kiipeämisjälkiä.

3.2 Viitasammakko
Viitasammakoiden havainnoinnissa paikannettiin neljä lisääntymisaluetta (kuva 5):
(1) Venerannan lahti – Rantakosteikon ja rantametsän rajalla oli melko suppealla
alueella yksi kuturyhmä äänessä. Yksilömääräksi arvioitiin 12.
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(2) Poransaarenlahti NW – Lahden luoteisrannan kosteikolla havaittiin ensimmäisellä
kierroksella yksi ääntelevä viitasammakko. Paluumatkalla kutu oli paremmin
käynnissä ja äänteleviä sammakoita oli enemmän. Yksilömääräksi arvioitiin
yhdeksän.

Kuva 5. Viitasammakon lisääntymisalueet Poransaaren ja Eerolanrannan
alueella ja 12.5.19 havaitut yksilömäärät. Poransaarenlahden itärannan
lisääntymisalue on rajattu vuoden 2015 viitasammakkoselvityksen perusteella
(Kekki & Metsänen 2015).
(3) Poransaarenlahti N – Laajan rantaniityn luoteispäässä oli viisi yksilöä äänessä
suppealla alueella.
(4) Venerannan niemi – Poransaarenlahden itärannalla, suunnittelualueen rajan
molemmin puolin havaittiin yksi kuturyhmä, jossa havainnoinnin aikana oli kolme
yksilöä äänessä melko kaukana toisistaan.

Viitasammakkohavainnoinnin tulokset ovat samansuuntaiset kuin Vananajaveden kapeikon
alueella vuonna 2015 tehdyssä viitasammakkoselvityksessä (Kekki & Metsänen 2015).
Erona on Poransaarenlahden itäranta uimarannan pohjoispuolella, missä vuonna 2015
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laskettiin 11 yksilöä, mutta tässä selvityksessä paikalla ei havaittu lainkaan
viitasammakoita. Uusi kutualue paikannettiin uimarannan eteläpuolelta, missä vuonna
2015 ei kuultu viitasammakoita.

3.3 Kasvillisuus
3.3.1 Yleiskuvaus
Poransaaren asemakaava-alueen metsät ovat enimmäkseen lehtoja ja vähäisemmässä
määrin lehtomaista kangasta. Alavien rantojen tuntumassa on kosteaa, keskiravinteista
mesiangervotyypin suurruoholehtoa (FiT). Tuoreet lehdot ovat savimailla runsasravinteisia,
lähinnä vuohenputkityyppiä (AegT) vastaavia ja moreenimaalla keskiravinteisia, käenkaalioravanmarja (OMaT) –tyypin lehtoja. Kuivaa puolukka-lillukkatyypin (VRT) lehtoa on
Poransaaren kärjen paisteisella ja kivikkoisella rantarinteellä.
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.

3.3.2 Kasvillisuuskuviot
Kuvio 1a. Rantatasanteen varttunutta lehtipuuvaltaista tuoretta lehtoa, lähinnä
vuohenputkityyppiä (AegT) vastaavaa. Puustossa on metsävaahteraa (Acer platanoides),
tuomea (Prunus padus), raitaa (Salix caprea) ja harmaaleppää (Alnus incana).
Pensaskerroksessa on paikoitellen punaherukkaa (Ribes rubrum) sekä tuomen ja
metsävaahteran taimia. Puuston tiheyden takia niukassa aluskasvillisuudessa on pieninä
kasvustoina vuohenputkea (Aegopodium podagraria), hiirenporrasta (Athyrium filixfemina), metsäalvejuurta (Dryopteris carthusiana), nokkosta (Urtica dioica) ja kieloa
(Convallaria majalis). Pieniä sammalkasvustoja on vähissä karikkeen aukkopaikoissa, missä
kasvaa nukkasammalta (Dicranella sp.), isomyyränsammalta (Atrichum undulatum),
metsälehväsammalta (Plagiomnium cuspidatum) ja savikkosiipisammalta (Fissidens
viridulus). Rantatasanteella on yleisesti lehtohaivensammalen (Cirriphyllum piliferum)
kasvustoja. Lahopuiden päällä on peitteinä metsäkamppisammalta (Sanionia uncinata),
koukkusuikerosammalta (Sciuro-hypnum reflexum) ja haapasuikerosammalta (S.
populeum).
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Rantalehto jatkuu rantaa pitkin kuvion eteläpuolisen tontin alueelle, missä on ryhmä isoja
kynäjalavia (Ulmus laevis). Rannan ja jalavarivin väliin tehtiin kesällä 2019 pieni
hakkuuaukko.

Kuva 6. Kasvillisuuskuviot.
1b. Rantarinteen nuorta, lehtipuuvaltaista ja tiheydeltään vaihtelevaa, tuoretta lehtoa.
Keskirinteessä on raitoja kasvava kohta, ylärinteessä tuomi runsastuu valtapuuksi. Seassa
on rauduskoivua (Betula pendula) ja pihlajaa (Sorbus aucuparia). Aluskasvillisuus on
laajalti maitohorsman (Epilobium angustifolium) ja vadelman (Rubus ideaus) valtaamaa
tiheikköä, jossa muiden lehtokasvien osuus on hyvin pieni.
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Kuva 7. Poransaaren leikkipaikan vieressä on pieni umpeen kasvava niitty
(kuvio 1c). Niittäminen parantaisi paikan virkistyskäyttömahdollisuuksia.

1c. Tuore heinä-ruohoniitty rantametsän ja piha-alueen välissä. Kasvillisuus on korkeaa ja
sulkeutunutta. Valtalajit ovat koiranheinä (Dactylis glomerata), nurmitähkiö (Phleum
pratense ssp. pratense) ja juolavehnä (Elymus repens). Niityn reunoilla on nokkosen ja
pelto-ohdakkeen (Cirsium arvense) kasvustoja. Vähissä matalakasvuisissa laikuissa kasvaa
särmäkuismaa (Hypericum maculatum), puna-apilaa (Trifolium pratense) ja siankärsämöä
(Achillea millefolium).
2. Tien ja pihojen rajaama tiheäpuustoinen, käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT)
lehtipuulehto. Ylispuina kasvaa neljä isoa mäntyä (Pinus sylvestris) ja yksi haapa (Populus
tremula). Kerroksellisen aluspuuston muodostavat metsävaahtera, rauduskoivu, tuomi ja
haapa. Pensaskerroksessa on kohtalaisesti taikinamarjaa (Ribes alpinum) ja lehtipuiden
taimia. Varjostuksen takia niukka aluskasvillisuus on melko monipuolista; enimmäkseen
pieniä kasvustoja muodostavat nurmitädyke (Veronica chamaedrys), ahomatara (Galium
boreale), ukkomansikka (Fragaria moschata), sananjalka (Pteridium aquilinum),
metsäalvejuuri, suikeroalpi (Lysimachia nummularia) ja kielo.
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Kuva 8. Poransaaren keskiosassa on pieni tien ja pihojen rajaama
lehtometsikkö, jossa valtapuuna kasvaa metsävaahtera (kuvio 2).

3a. Lähes avoin rantarinteen tuore niitty, joka on kasvanut umpeen maitohorsman ja
nokkosen vallitsemaksi tiheiköksi. Paikoin on heinittyneitä kohtia, joissa kasvaa
koiranheinää, nurmilauhaa (Deschampsia cespitosa) ja nurmipuntarpäätä (Alopecurus
pratensis). Pensaskerroksessa on yleisesti vadelmaa ja terttuseljaa (Sambucus racemosa),
kuvion alareunalla myös yksi kynäjalava.
3b. Rantaan ja pihaan rajautuva, 30 x 30 metrin laajuinen lehtipuumetsikkö. Kivikkoisen
rantalehdon kasvillisuus vastaa lähinnä käenkaali-oravanmarja (OMaT) –tyyppiä.
Valtapuun perusteella lehto voidaan luokitella kynäjalavalehdoksi. Ylispuuna kasvaa
luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu iso, kaksirunkoinen kynäjalava ja yksi iso kuusi (Picea
abies). Erikokoisia pienempiä kynäjalavia on 15 kappaletta. Lisäksi rantapuustossa on
tuomea, pihlajaa ja haapaa. Kynäjalavia on lisäksi kuvion pohjoispuolisen tontin rannassa.
Aukkoisessa aluskasvillisuudessa on kieloa, kyläkellukkaa (Geum urbanum), nokkosta,
hiirenporrasta ja rönsyleinikkiä (Ranunculus repens).
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Kuva 9. Poransaaren länsirannan tyhjällä tontilla on avoin, loivasti rantaan
viettävä rinne (kuvio 3a). Aivan rannassa on pieni kynäjalavametsikkö (kuvio
3b).

4. Vanhaa mäntyvaltaista käenkaali-oravanmarja (OMaT) tyypin sekametsää.
Valtapuustossa on mäntyjen lisäksi pari isoa rauduskoivua ja kuusta. Kuvion
pohjoisreunalla on kiviaita, jonka vieressä, pihan puolella, kasvaa kaksi huomattavan isoa
lehmusta (Tilia sp.). Aluspuustossa on lehtokuusamaa metsävaahteraa, pihlajaa ja
tuomea. Kohtalaisen runsaassa pensaskerroksessa on taikinamarjaa, vadelmaa,
lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) ja lehtipuiden taimia. Ruohovaltainen kenttäkerros on
paikoin niukka tallauksen takia. Valtalajeina kasvavat metsämaitikka (Melampyrum
sylvaticum), ahomatara, kyläkellukka, ukkomansikka ja koiranputki (Anthriscus sylvestris).
Tien vieressä, kuvion eteläreunalla on pieni niittykaistale, joka on suureksi osaksi
vadelmapensaikon valtaama.
5. Rantaan rajautuva, kivikkoinen, vuohenputkityypin (AegT) lehtipuulehto. Rantalehdon
tiheässä puustossa on seitsemän isoa kynäjalavaa ylispuina. Lisäksi tiheässä ja
kerroksellisessa puustossa on harmaaleppää, hieskoivua, metsävaahteraa, pihlajaa ja
tuomea. Paikoin runsas pensaskerros koostuu enimmäkseen punaherukasta ja vadelmasta,
yhdessä kohdassa on muutama lähipihoilta levinnyt karviaispensas (Ribes uva-crispa).
Melko niukkaa kenttäkerrosta luonnehtivat vuohenputken kasvustot. Seuralaisina kasvavat
kyläkellukka, hiirenporras, rentukka (Caltha palustris), maahumala (Glechoma hederacea),
sudenmarja (Paris quadrifolia), lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus), valkovuokko
(Anemone nemorosa) ja mustakonnanmarja (Actaea spicata). Pohjakerroksessa on
lehtohaivensammalen, isomyyränsammalen, metsälehväsammalen ja
koukkusuikerosammalen kasvustoja. Kivien ja lohkareiden päällä vallitsee
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kalliopalmikkosammal (Hypnum cupressiforme), pieninä laikkuina on myös
ketopartasammalta (Syntrichia ruralis) ja haapasuikerosammalta.

Kuva 10. Poransaarenlahden pohjukan rantalehdossa (kuvio 5) on
luonnonmuistomerkkeinä suojeltuja isoja kynäjalavia.

6a. Tiheää tuoretta, vuohenputkityypin (AegT) lehtipuulehtoa. Valtapuuston muodostavat
20-25 metriä korkeat metsävaahterat. Lisäksi valtapuustossa on kuusta, hieskoivua (Betula
pubescens) ja ylispuuna kasvaa yksi iso mänty. Aluspuusto on tuomen ja harmaalepän
vallitsemaa, paikoin tiheää. Pensaskerros on hyvin kehittynyt, punaherukan, terttuseljan,
lehtokuusaman ja koiranheiden (Viburnum opulus) muodostama. Aluskasvillisuus on
varjostuksen ja lehtikarikkeen takia laajalti hyvin niukkaa. Yksittäisinä versoina ja pieninä
kasvustoina kasvavat mustakonnanmarja, oravanmarja (Maianthemum bifolium),
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), vuohenputki ja kyläkellukka. Karikkeen
aukkopaikoissa, hienojakoisella hiesumaalla on pieninä laikkuina lehtohaivensammalta,
nukkasammalta (Dicranella sp.), isomyyränsammalta ja metsälehväsammalta. Lahopuiden
päällä on peitteinä metsäkamppisammalta, koukkusuikerosammalta ja
haapasuikerosammalta.
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Kuva 11. Poransaaren pohjoisosassa on pihoihin rajautuva
runsaslahopuustoinen vaahteralehto (kuvio 6a).
6b. Heinäniittyä ja pihanurmikkoa. Pihojen väliin jäävällä kaistaleella on heinävaltaista,
kerran kesässä niitettyä tuoretta niittyä. Kuvion laidoilla nurmikon leikkuu on ulotettu
niityn puolelle, jolloin kasvillisuus on matalaa, pihanurmikon kaltaista. Useammin kesässä
leikatuilla osassa on myös sammalpohjaista niittyä. Enimmäkseen pieniä kasvustoja
muodostavat voikukka, nurmitädyke, siankärsämö, maahumala, pikkukäenrieska (Gagea
minima) ja rönsyleinikki. Kylvettyinä tai pihoilta levinneinä niityllä on monipuolinen
valikoima keväällä kukkivia liljoja: isänsinililja (Scilla siberica), kirjokevättähti (S. forbesii),
isokevättähti (S. luciliae), persiansinililja (S. mischtschenkoana), isokäenrieska (Gagea
lutea) ja posliinihyasintti (Puschkinia scilloides).
7a. Entiselle rantaniitylle kasvanut, tuoreeksi käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT)
lehdoksi kehittyvä hieskoivikko. Valtapuusto on melko nuorta ja tasarakenteista. Koivujen
seassa kasvaa jonkin verran harmaaleppää ja yksittäin tuomea. Pensaskerroksessa on
harvakseltaan vadelmaa, terttuseljaa, punaherukka, mustaherukkaa (Ribes nigrum),
tuomen ja pihlajan taimia sekä yksi koiranheisi. Kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus on
varjostuksen ja lehtikarikkeen takia niukkaa, ja kokonaan kasvittomat laikut ovat laajoja.
Yksittäisinä tai muutaman verson ryhminä kasvavat hiirenporras, isotalvikki (Pyrola
rotundifolia), rönsyleinikki, voikukka (Taraxacum sp.), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris),
lehtonurmikka (Poa nemoralis), nurmilauha ja punakoiso (Solanum dulcamara).
Pohjakerroksessa on isomyyränsammalta ja suikerosammalia.
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7b. Entiselle rantaniitylle kasvanut, keskiravinteiseksi lehdoksi kehittyvä harmaalepikko,
jonka kasvillisuus on tuoreen käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) ja kostean
hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) välimuotoa. Valtapuusto on melko nuorta ja tiheää.
Harmaaleppien seassa kasvaa jonkin verran tuomea. Pensaskerroksessa on yksittäin
punaherukkaa ja lehtipuiden taimia. Kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus on voimakkaan
varjostuksen ja lehtikarikkeen takia hyvin niukkaa. Lähinnä vain hiirenportaalla on
muutamia mättäitä kuvion alueella.

Kuva 12. Poransaaren pohjoisrannalla, peltojen ja venerannan välissä on
nuorta puustoa kasvava rantametsä (kuvio 7a).

Rantalepikon halkaisee tieltä rantaan menevä, kymmenkunta metriä leveä aukko, jossa on
paljaan maan vielä enimmäkseen matalaa ja aukkoista pioneerikasvillisuutta.
Ensimmäisenä kasvustoja mullan ja savensekaiselle maalle ovat muodostaneet
maitohorsma, ranta-alpi, rönsyleinikki, peltopillike (Galeopsis bifida), konnanvihvilä (Juncus
bufonius), hiirenporras, maahumala, ukontatar (Persicaria lapathifolia), savijäkkärä
(Gnaphalium uliginosum), linnunkaali (Lapsana communis) ja peltotaskuruoho (Thlaspi
arvense). Kasvillisuus on voimakkaassa muutostilassa. Sukkessio etenee pensoittumisen
kautta kohti tuoretta keskiravinteista lehtoa.
8. Metsittyvää rantaniittyä ja pellon kulmaus. Entinen niitty on kehittymässä
puoliavoimeksi koivikoksi. Avoimet osat ovat yhtenäistä maitohorsmakasvustoa. Seassa
kasvaa paikoitellen vähän vuohenputkea, rönsyleinikkiä ja nokkosta.
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9. Tuoretta heinä-ruohoniittyä ja rannan lähellä kosteaa niittyä. Kasvillisuus on laajalti
korkeaa ja melko tiheää. Valtalajeina vuorottelevat laikuittain koiranheinä, komealupiini
(Lupinus polyphyllos), vuohenputki, maitohorsma, hiirenvirna (Vicia cracca),
nurmipuntarpää, niittynätkelmä (Lathyrus pratensis), voikukka ja särmäkuisma (Hypericum
maculatum). Niityllä on muutama kuivahko matalakasvuinen laikku, joilla kasvaa muun
muassa ketoneilikkaa (Dianthus deltoides), siankärsämöä ja aitovirnaa (Vicia sepium).
Puutarhakasveista mökinpajuangervo (Spiraea x rosalba) on levinnyt niityn itäreunalle
yhtenäiseksi kasvustoksi.

Kuva 13. Poransaarenlahden pohjukan rannan kosteikkoniitty muuttuu
ylempänä tuoreeksi heinä-ruohoniityksi (kuvio 9).

10. Tuoretta ja kosteaa lehtipuulehtoa. Lehtokasvillisuus vastaa enimmäkseen
vuohenputkityyppiä (AegT). Aluspuusto on laajalti tuomen vallitsemaa, ylispuustossa on
isoja kuusia, koivuja ja pari haapaa. Paikoin harmaaleppä runsastuu latvuskerroksen
peittävimmäksi puuksi. Puusto on yleisesti tiheää ja metsän latvus kerroksellinen. Kuvion
pohjoisosassa on pari huomattavan isoa raitaa. Kynäjalava runsastuu valtapuuksi pienellä
alueella kuvion itärajan tuntumassa. Rantakosteikon tuntumassa on tuorepohjainen, muita
osia harvapuustoisempi hieskoivikko.
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Pensaskerroksessa on laikuittain lehtokuusamaa, punaherukkaa, mustaherukkaa,
taikinamarjaa ja tuomen taimia. Puiden rungoilla köynnöstelevää humalaa (Humulus
lupulus) kasvaa yleisesti melkein koko kuviolla.
Tuoreiden osien kenttäkerroksessa on yleisesti laajoja kielokasvustoja. Paikoin kasvustoja
muodostavat myös käenkaali (Oxalis acetosella), ojakellukka (Geum rivale), kyläkellukka ja
jänönsalaatti (Mycelis muralis). Vaikka maaston korkeuserot ovat vähäiset, kuviolla on
kosteita painanteita, joissa on mesiangervotyypin (FiT) suurruoholehtoa. Kosteissa
kohdissa kasvavat rentukka, hiirenporras, mesiangervo (Filipendula ulmaria), rönsyleinikki,
nokkonen, luhtalemmikki (Myosotis scorpioides) ja terttualpi (Lysimachia thyrsiflora).
Muista lehtokasveista vaihtelevan kokoisia kasvustoja muodostavat punakoiso,
lehtonurmikka, lehtoarho (Moehringia trinervia), syyläjuuri (Scrophularia nodosa),
mustakonnanmarja ja kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris). Laikuittaisessa
pohjakerroksessa on metsäliekosammalen (Rhytidiadelphus triquetrus),
isomyyränsammalen ja lehtohaivensammalen kasvustoja sekä pieninä laikkuina
suikerosammalia.

Kuva 14. Poransaarenlahden pohjukka venerannalta kuvattuna (kuvio 11).

11. Poransaarenlahden pohjukan rantakosteikko. Suurin osa rantaniitystä on tiheää
isosorsimoniittyä. Niukassa seuralaislajistossa on paikoitellen kurjenjalkaa (Potentilla
palustris), leveäosmankäämiä (Typha latifolia), rantakukkaa (Lythrum salicaria),
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viitakastikkaa (Calamagrostis canescens), terttualpia ja ranta-alpia. Vesirajan alapuolella
on laaja ruovikkovyöhyke (Phragmites australis) ja pieniä leveäosmankäämin kasvustoja.
Näiden seassa kasvaa yleisesti viiltosaraa (Carex acuta) ja järvikortetta (Equisetum
fluviatile).
12. Puoliavointa kosteapohjaista heinä-ruohoniittyä. Puustossa on muutama hieskoivu ja
pensaskerroksessa pajuja. Kenttäkerroksessa vuorottelevat mesiangervoa kasvavat
ruohovaltaiset laikut ja kastikkavaltaiset heinittyneet osat. Rannan puolella puusto vähän
tihenee ja kasvillisuus muuttuu enemmän kostean rantalehdon kaltaiseksi. Puusto muuttuu
harmaaleppävaltaiseksi, seka- ja aluspuuna on hieskoivua ja tuomea.
13. Nuori lehtomaisen kankaan männikkö. Puusto on tasakokoiseksi harvennettua, noin 33
vuotta vanhaa. Pensaskerroksessa on pihlajan, metsävaahteran ja tuomen taimia sekä
vähän punaherukkaa. Aukkoisessa ja vaihtelevan ruohovaltaisessa kenttäkerroksessa
kasvavat voikukka, rönsyleinikki, niittyleinikki (Ranunculus acris), valkovuokko, nokkonen,
nurmitädyke, koiranputki ja metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum).
14. Tuore-kostea niitty. Kasvillisuus on korkeaa ja sulkeutunutta, laajalti heinävaltaista.
Koiranheinä, nurmipuntarpää, isosorsimo ja nurmilauha muodostavat laajoja kasvustoja,
ruohoista mesiangervolla isoja kasvustolaikkuja niityn kosteissa osissa. Nokkosta ja
rönsyleinikkiä on yleisesti valtalajien seassa, pieninä kasvustoina myös niittynätkelmää,
suo-ohdaketta (Cirsium palustre), keltaängelmää (Thalictrum flavum) ja aitovirnaa.

Kuva 15 Poransaarenlahden uimarannan takana on kosteapohjainen niitty
(kuvio 14).
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15. Väljäpuustoista, lehtomaisen rehevää, varttunutta rauduskoivikkoa. Kuvion itäreunalla
koivikko muuttuu haavikoksi (ilmeisesti jokin hybridihaapa). Tasarakenteisen ja väljän
puuston takia kuvion ilme on puistomainen. Aluspuusto puuttuu kokonaan ja pensaskerros
laajalti, mutta idänvirpiangervo (Spiraea chamaedryfolia) ja syreeni (Syringa vulgaris) ovat
levinneet uimarannan istutuksista isoiksi ryhmiksi pariin paikkaan. Lisäksi haapavaltaisen
osan tuntumassa on tiheinä kasvustoina terttuseljaa ja punaherukkaa.
Rehevä aluskasvillisuus on osaksi heinävaltaista nurmipuntarpään, koiranheinän ja
nurmilauhan luonnehtimaa, osaksi ruohovaltaista vuohenputken, nokkosen, peltoohdakkeen ja voikukan luonnehtimaa. Runsaaseen ja vaihtelevaan seuralaislajistoon
kuuluvat valkovuokko, kyläkellukka, rönsyleinikki, hiirenporras, metsäkurjenpolvi,
maitohorsma, koiranputki ja aitovirna.

Kuva 16. Poransaarenlahden uimarannan takana oleva alue on puistomaista,
koivuvaltaista metsää (kuvio 15).

16. Pieni tiheäpuustoinen kynäjalavalehto. Valtapuustossa on 12 isoa kynäjalavaa,
aluspuustossa tuomea ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kasvavat niukkoina punaherukka ja
koiranheisi. Aluskasvillisuus on niukkaa puuston varjostuksen ja lehtikarikkeen takia.
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Kenttäkerros puuttuu käytännössä kokonaan ja pohjakerroksen sammalista
suikerosammalia kasvaa vain kivien päällä.
17. Tuoretta käenkaali-oravanmarjatyypin lehtipuulehtoa, joka rannan lähellä muuttuu
kosteaksi mesiangervolehdoksi (FiT). Puusto on tiheää ja kerroksellista. Ylimmissä
latvuskerroksissa kasvavat harmaaleppä, tuomi sekä terva- ja harmaalepän risteymä.
Rannan läheisessä osassa hieskoivu runsastuu valtapuuksi. Aluspuustossa on lisäksi
metsävaahteraa, pihlajaa ja kynäjalavaa. Melko runsaassa pensaskerroksessa on
lehtipuiden taimia, punaherukkaa ja koiranheittä. Aluskasvillisuus on varjostuksen takia
osaksi niukkaa. Paikoitellen laikkukasvustoja muodostavat kielo, metsäimarre,
metsäalvejuuri, sudenmarja ja kyläkellukka. Pohjakerroksessa on vaihtelevan kokoisia
lehtohaivensammalen ja isomyyränsammalen laikkuja.
18. Kostea rantaniitty. Poransaarenlahden itärannalla on suunnittelualueen laajin
isosorsimorantaniitty. Kasvillisuus on hyvin yksipuolista, tiheisiin sorsimokasvustoihin ei
juuri mahdu seuralaislajeja ja pohjakerros on heikosti kehittynyt. Kuvion eteläosassa on
kuitenkin muita osia runsaslajisempi laikku, jossa kasvavat isokärsämö (Achillea salicifolia),
rantakukka, järvikorte, rentukka, kurjenjalka, suoputki (Peucedanum palustre),
myrkkykeiso (Cicuta virosa), luhtasara (Carex vesicaria), luhtavuohennokka (Scutellaria
glaericulata) ja luhtakastikka (Calamagrostis stricta). Vesirajan tuntumassa on
leveäosmankäämiä ja viiltosaraa. Tulvaisuus on säännöstelyn takia sen verran heikkoa,
että niitylle on levinnyt yksittäisiä hieskoivun ja pajujen taimia.

Kuva 17. Poransaarenlahden itärannalla on laaja isosorsimoniitty (kuvio 18).

22

19. Varttunutta käenkaali-oravanmarja (OMaT) –tyypin kuusikkoa. Koivun osuus
latvuksessa vaihtelee, tien vieressä koivu runsastuu valtapuuksi. Rannan puolella kuusikko
vaihettuu vähitellen rantalepikoksi (kuvio 20). Puusto on tasakokoisen väljäksi
harvennettua ja aluspuusto puuttuu kokonaan. Pensaskerroksessa on etenkin terttuseljaa
ja vadelmaa, vähän myös punaherukkaa ja taikinamarjaa. Ruohovaltaisessa
kenttäkerroksessa on kasvustoina yleisesti rönsyleinikkiä ja nokkosta, paikoitellen myös
voikukkaa, käenkaalia, koiranputkea ja lehtoarhoa.

Kuva 18. Poransaarenlahden itärannan lepikossa on harventamattomia,
tiheäpuustoisia ja runsaslahopuustoisia osia (kuvio 20).

20. Kosteaa harmaaleppävaltainen mesiangervotyypin (FiT) rantalehto. Rannan puolella
puusto on tiheää ja harventamatonta, taaempana tasarakenteista. Harvennetulla osalla
harmaalepät ovat korkeiksi kasvaneita. Kuvion eteläosassa puusto on aukkoista ja osaksi
hieskoivuvaltaista. Harvennetulla osalla on alikasvoksena tiheä tuomipensaikko ja pientä
harmaalepikkoa. Ruohovaltaisessa kenttäkerroksessa laajoja kasvustoja muodostavat
mesiangervon lisäksi isosorsimo ja nokkonen. Pieninä kasvustoina on ojakellukkaa, rantaalpia, virmajuurta (Valeriana sp.), maahumalaa, jättipalsamia (Impatiens glandulifera) ja
rönsyleinikkiä. Puiden rungoilla on yleisesti humalan versoja, eniten kuvion etelä- ja
keskiosassa.
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3.4 Luontotyypit

Kasvillisuusselvityksen perusteella lehtometsissä on kolmea uhanalaista luontotyyppiä. Osa
rantaan rajautuvista lehdoista (kuviot 1a, 5, 6a ja 10 ja 17) on pääosin luontotyyppiä
tuoreet, runsasravinteiset lehdot (EN/EN). Muista lehdoista kuviot 1b, 2, 3b, 4, 7, 16 ja 19
sisältyvät luontotyyppiin tuoreet, keskiravinteiset lehdot (VU/VU). Suurin osa kuviosta 20
on kosteaa, runsasravinteista lehtoa (VU/VU). Samaa luontotyyppiä on tuoreen lehdon
seassa laikuittain tai kapeana rantavyöhykkeenä kuvioilla 10, 12 ja 17.

Kuva 19. Poransaaren alueen luonnonsuojelullisesti arvokkaat rantalehdot.

Poransaaren lehtojen jakaminen ravinteisuuden perusteella keski- ja runsasravinteisiin
lehtoihin on tulkinnanvaraista. Edellä esitetty luokittelu noudattelee maalajin vaihtelua:
moreenipohjaiset tuoreet lehdot ovat keskiravinteisia ja alavien rantojen savihiesupohjaiset lehdot runsasravinteisia. Rantalehtojen kosteat osat on tulkittu
runsasravinteisiksi, vaikka kasvillisuuden ero keskiravinteisiin lehtoihin ei ole kaikilla
kuvioilla selvä.
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Puulajin perusteella luokiteltuna kuviot 3b, 5 ja 16 ovat kynäjalavalehtoa (EN/EN). Kuviot 2
ja 6 voidaan luokitella vaahteralehdoksi (NT/NT).

KUVIO

PINTA-ALA (ha)

1a
1b
2
3b
4
5
6a
7a ja 7b
10
12
15
16
17
19
20

0,1
0,25
0,1
0,1
0,25
0,25
0,15
0,4
0,8
0,4
0,4
0,05
0,6
0,7
0,6

LUONNONTILA

EDUSTAVUUS

YLEISARVIO

hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
erinomainen
erinomainen
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
erinomainen
tyydyttävä
hyvä

hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
erinomainen
hyvä
tyydyttävä
erinomainen
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
erinomainen
tyydyttävä
hyvä

hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
erinomainen
hyvä
tyydyttävä
erinomainen
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
erinomainen
tyydyttävä
hyvä

Taulukko 1. Poransaaren lehtometsien luonnonsuojelullinen arvo (yleisarvio)
pinta-alan, luonnontilan ja edustavuuden perusteella arvioituna. Luonnontila,
edustavuus ja yleisarvio on arvioitu asteikolla: tyydyttävä – hyvä –
erinomainen.
Edellä mainittujen luontotyyppikohteiden luonnontila ja edustavuus vaihtelevat (taulukko
1). Yleisarvioltaan erinomaisia ovat kuviot 5, 10 ja 17. Näissä lehdoissa puusto on
rakenteeltaan luonnontilaista, tiheää, lehtipuuvaltaista ja lahopuuston muodostuminen on
jatkunut jonkin aikaa. Kasvillisuus on kehittynyt luontotyypille ominaiseksi, ja lajistoon
sisältyy huomionarvoisia lehtokasveja, kuten kynäjalava, humala ja korpinurmikka. Kuviot
6a, 10 ja 17 ovat runsaslahopuustoisia. Muissa lehtometsissä luonnontila ja edustavuus
ovat hyvää tai tyydyttävää tasoa.
Uhanalaisia luontotyyppejä sisältävistä lehtometsistä yleisarvion hyvä tai erinomainen
saaneet kohteet on tässä selvityksessä rajattu arvokkaiksi kohteiksi (kuva 19).
Luonnonsuojelullisesti arvokkaita lehtometsiköitä ja kynäjalavia on myös piha-alueilla.
Niemen kärjen länsirannan tonteilla on rannan suunnassa noin 60 metriä pitkä ja 10-15
metriä leveä rantalehtokaistale, jonka kasvillisuus vastaa tuoretta käenkaali-oravanmarja
(OMaT) tyyppiä. Lehtipuuvaltaisessa puustossa on kynäjalavan lisäksi harmaaleppää,
metsävaahteraa, pihlajaa, koivua ja haapaa.
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Kuva 20. Poransaaren arvokkaat rantalehdot ovat erillisinä kohteina
paikallisesti arvokkaita, poikkeuksena edustavuudeltaan parhaat kuviot 10 ja
17 (kuvassa), jotka voidaan luokitella maakunnallisesti arvokkaiksi.
Lehtometsiköiden muodostama kokonaisuus on valtakunnallisesti arvokas.

Niemen itärannalla tonttien välinen lehto (alue 1a) jatkuu noin 40 metriä etelään
rantasaunojen edustalle. Paikalla on kosteaa rantalehtoa ja useita isoja kynäjalavia.
Poransaaren kärjen rantarinteessä on puustoltaan erityisen edustavaa lehtoa noin 200
metrin matkalla. Niemen kärjessä on tuoretta runsasravinteista lehtoa, jossa on
erirakenteinen, vaihteleva puusto kynäjalavineen ja isoine ylispuineen. Metsä muuttuu
länsirannan kuivahkossa rinteessä hyvin järeäpuustoiseksi männiköksi. Kilpikaarnaiset
männyt ovat ilmeisesti yli 200 vuotta vanhoja.

3.5 Kasvisto
3.5.1 Alkuperä ja lajimäärä
Kesällä 2019 suunnittelualueelta löydettiin 289 putkilokasvitaksonia (liite 1). Kasvisto
koostuu Hattulan seudulla alkuperäisistä metsien, niittyjen, kosteikkojen ja ravinteisten
vesien kasveista (165 taksonia, 57,1 %) sekä tulokkaista (124 taksonia, 42,9 %). Hattulan
seudulla alkuperäisistä kasveista osa on suunnittelualueella apofyyttejä eli ihmisen mukana
alueelle levittäytyneitä. Tulokkaista 63 taksonia on muinaistulokkaita ja loput 61 ovat
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uustulokkaita ja puutarhakarkulaisia. Tulokaskasvien esiintymät sijoittuvat pääasiassa teiden
pientareille ja niityille.

3.5.2 Puutarhakarkulaiset
Koska suunnittelualue on suurimmaksi osaksi rakennettua taajama-aluetta,
puutarhakarkulaisten määrä (noin 30 taksonia) on alueen pinta-alaan nähden erityisen
suuri.
Kuvioilla 1b ja 9 on puutarhajätekasat, jolla kasvavat muun muassa suikeroalpi
(Lysimachia nummularia), tarha-alpi (L. punctata), kirjokeltapeippi (Lamiastrum
galeobdolon ssp. galeobdolon), verikurjenpolvi (Geranium sanguineum), jalopähkämö
(Stachys macrantha), töyhtöangervo (Aruncus dioicus) ja kotkansiipi (Matteuccia
struthiopteris). Myös kuvion 4 pienet soikkovuorenkilven (Bergenia crassifolia) ja
pikkutalvion (Vinca minor) kasvustot ovat syntyneet puutarhajätekasojen paikalle.
Edellä mainituista lajeista ainoastaan suikoeroalpi on pystynyt levittäytymään alueella
laajemmin tien pientareille ja metsiin. Karkulaisista karviainen (Ribes uva-crispa) on
pystynyt vakiintumaan pariin rantalehtoon, mahdollisesti myös pikkunarsissi (Narcissus
asturiensis) niukkana venerannan kynäjalavalehtoon (kuvio 5).
Pihoilta tien pientareille pieninä kasvustoina ovat levinneet muun muassa keltanarsissi
(Narcissus pseudonarcissus), idänsinililja (Scilla siberica), kaunokainen (Bellis perennis) ja
taponlehti (Asarum europaea). Sinivuokko (Hepatica nobilis) on Hattulan seudulla
alkuperäinen, mutta Poransaaren vähät tienvieruskasvustot ovat ilmeisesti lähipihoilta
peräisin.
Yläsaarentien pihojen itäpuolisella niittykaistaleella on kylvettyinä ja/tai pihoilta levinneinä
monipuolinen valikoima keväällä kukkivia liljoja. Idänsinililjan ja pikkukäenrieskan (Gagea
minima) lisäksi paikalla kasvavat kirjokevättähti (Scilla forbesii), persiansinililja (S.
mischtschenkoana), isokevättähti (S. luciliae), isokäenrieska (Gagea lutea) ja
posliinihyasintti (Puschkinia scilloides).
Poransaarenlahden pohjukan tuoreelle heinä-ruohoniitylle (kuvio 9) ovat laajoiksi
kasvustoiksi levinneet mökinpajuangervo (Spiraea x rosalba) ja pihlaja-angervo (Sorbaria
sorbifolia) sekä niukempina isoauringonkukka (Helianthus annuus), töyhtöangervo, ja
siperiankurjenmiekka (Iris sibirica).
Potentiaalisesti haitallisista vieraslajeista jättipalsamia (Impatiens glandulifera) kasvaa
alueella paikoittain. Kasvia on vähän Poransaaren kärjen länsiosassa, pihojen välisessä
puoliavoimessa lehdossa. Lahden pohjukan venerannan takaisella niityllä kasvia on vähän
enemmän. Laajimmat kasvustot löytyvät kuvion 20 pohjoisosasta.

27

3.5.3 Uhanalaiset ja harvinaiset kasvit
Poransaaren lehdoissa kasvaa uhanalaisen kynäjalavan (Ulmus laevis) lisäksi
silmälläpidettävä korpinurmikka (Poa remota) ja alkuperäisenä harvinainen humala
(Humulus lupulus). Korpinurmikalla on kaksi pientä kasvustoa kuvion 20 pohjoisrajan
tuntumassa, samassa paikassa missä kasvaa neljä kynäjalavaa. Humalalla on melko
runsaita kasvustoja kuviolla 10 ja 20, ja pieni kasvusto kuviolla 12. Esiintymä on ilmeisesti
luontaista perua, koska kasvustoissa on sekä hede- että emikasveja.
Muista huomionarvoisista lehtokasveista keltavuokko (Anemone ranunculoides) ja
kevätesikko (Primula veris) ovat alueella puutarhakarkulaisia. Kummallakin on pari pientä
kasvustoa Poransaarentien pientareilla. Kotkansiivellä (Matteuccia struthiopteris) on
mahdollisesti luontainen niukka esiintymä Poransaarenlahden pohjukan rantalehdossa
(kuvio 10). Metsälehmusta (Tilia cordata) ja lehto-orvokkia (Viola mirabilis) kasvaa
Poransaaren kärjen rannalla, pihan metsäisessä osassa.
Niittyjen ja ketojen huomionarvoisista lajeista alueella kasvaa ketokaunokkia (Centaurea
scabiosa) ja silmälläpidettävää ketoneilikkaa (Dianthus deltoides). Poransaarenlahden
pohjukan rantaniityn matalakasvuisella laikulla (kuvio 9) on ketoneilikkaa kuuden metrin
alalla vähintään 200 kukkivaa versoa. Lisäksi Poransaarentien pientareella, Kynäjalavantien
risteyksen kohdalla on pieni kasvusto, samoin Yläsaarentien reunusniityn kuivassa laikussa
(kuvio 4).
Vesikasveista ristilimaskaa (Lemna trisulca) ja isolimaskaa (Spirodela polyrhiza) kasvaa
Poransaarenlahden uimarantaa reunustavassa ojassa. Vanajaveden laakson erikoisuus
isokärsämö (Achillea salicifolia) kasvaa melko runsaana uimarannan pohjoispuolisen
rantaniityn eteläpäässä (kuvio 18). Lisäksi kasvia on Poransaarenlahden pohjukan
venerannalla.

3.5.4 Kynäjalava
Kynäjalavaa on Poransaaren rannoilla yleisesti pieninä metsikköinä, puuryhminä ja
yksittäisinä puina. Kynäjalavainventoinnissa paikannettiin yhdeksäntoista esiintymää (kuva
21).
Järventaustan (2014, kartta 13) paikantamista esiintymistä ei löydetty Poransaarentien
pohjoispuolista esiintymää (kasvillisuuskuvio 7) ja Poransaaren luoteisrannan esiintymän
tila jäi epävarmaksi.

Kesällä 2019 ja keväällä 2020 kartoitetut kynäjalavan kasvupaikat:
(1) Poransaaren kärki SE – Rantalehdon kivikkoisen rinteen tyviosassa on kolme isoa
kynäjalavaa ja kaksi pientä. Maastokartalle on merkitty rauhoitettuna kohteena kolme
puuta. Piha-alueella kauempana rannasta mahdollisesti kasvavia kynäjalavia ei kartoitettu.
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(2) Poransaaren kärki S – Niemen kärjessä on yksi iso ja viisi pientä puuta noin 20 metrin
matkalla. Kasvupaikka on tiheäpuustoista tuoreen ja kuivan lehdon välimuotoa
kivikkoisessa rantarinteessä.

Kuva 21. Poransaaren ja Eerolanrannan kesällä 2019 ja keväällä 2020
paikannetut kynäjalavaesiintymät. Kynäjalavametsiköt ja puuryhmät on
merkitty alueina, yksittäiset puut pisteinä.
(3) Poransaaren kärki, SW – Vanhan rantatörmän rinteessä on neljä pientä, mutta yli 10
metriä korkeaa, puuta metrin päässä toisistaan ja kaksi pientä puuta näiden eteläpuolella
kuuden ja 11 metrin päässä.
(4) Poransaari SW-ranta – Vanhan rantatörmän alueella on noin 60 metriä pitkä ja 10-15
metriä leveä lehtipuustoinen rantalehto, jossa kasvaa neljä isoa ja kahdeksan pientä
kynäjalavaa. Rantalehto sijaitsee kolmen rakennetun tontin alueella. Ainakin yksi isoista
puista on luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu.
(5) Rantalehdon kynäjalavaesiintymä (esiintymä 4) ulottuu vielä neljännelle tontille, missä
kasvaa yksi iso puu.
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(6) Poransaari, W-ranta – Nykyisen rantatörmän yläpuolella on viiden puun rivi, jossa on
yksi kolmerunkoinen ja yksi kaksirunkoinen puu. Puiden runkoläpimitta on 15-30
senttimetriä.
(7) Poransaari W-ranta – Poransaaren länsirannalla on vanhan rantatörmän alapuolella
noin 30 x 30 metrin laajuinen kynäjalavametsikkö, jossa on yksi iso kaksirunkoinen
kynäjalava, 15 erikokoista pientä puuta ja yksi pensas (kasvillisuuskuvio 3b). Iso puu on
luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu.
(8) Poransaari, W-ranta - Kynäjalavalehdon esiintymä (7) jatkuu metsikön pohjoispuolisen
pihan rantaan, missä on rivissä kaksi isoa ja neljä pientä puuta. Lisäksi näiden takana on
kaksi puuta 10 metrin päässä toisistaan.
(9) Poransaari, W-ranta – Tontin rannassa on neljän puun rivi, joista reunimmaiset ovat
isoja, runkoläpimitaltaan yli 30 cm paksuja ja keskimmäiset hieman pienempiä.
(10) Poransaari, NW-osa - Noin 20 metriä rannasta, saunarakennuksen edessä on kaksi
pientä puuta viiden metrin päässä toisistaan.
(11) Poransaari N-osa – Piharakennuksen takana on yksi iso puu.
(12) Poransaari E-ranta – Rantasaunojen edustalla, vanhan rantatörmän alla on yhdeksän
isoa kynäjalavaa.
(13) Poransaarenlahti NW – Venerannan eteläpuolella on lehtipuustoinen kynäjalavalehto,
jonka valtapuustossa on seitsemän isoa kynäjalavaa ja aluspuustossa kolme pikkupuuta.
(14) Poransaari N – Poransaaren pohjoisrannan venevalkama on rannan takaa hakattu
avoimeksi. Aukolla rannassa on yksi iso puu ja taaempana yksi pari metriä korkea pensas.
Ennen hakkuuta alueella on kasvanut 5-10 kynäjalavaa (Järventausta 2014)
(15) Poransaarenlahti N – Poransaarenlahden pohjukan rantalehdossa on kynäjalavaryhmä
lehdon itälaidan ja tontin rajan molemmin puolin. Paikalla kasvaa yksi iso puu ja yhdeksän
pientä. Taaempana on hajallaan kaksi isoa puuta, yksi pieni puu ja yksi pensas.
(16) Eerolanranta N – Poransaarenlahden itärannalla on kosteapohjaista rantalehtoa. Noin
80-100 metriä rannasta on rantalehdon harmaaleppävaltaisella osalla neljä kynäjalavaa
15-25 metrin päässä toisistaan. Isoin puu on runkoläpimitaltaan yli 30 senttimetriä paksu.
(17) 10 Uimaranta N – Poransaarenlahden länsirannan lehdon eteläosasta löytyi 4.6.19
yksi kynäjalavapensas.
(18) Uimaranta - Poransaarenlahden uimarannalla on rivissä 11 isoa kynäjalavaa,
kymmenen pientä puuta, yksi 12 rungon ryhmä pieniä puita ja yksi ison puun kanto, johon
on syntynyt runsaasti kantovesoja. Lisäksi esiintymään kuuluu takamaaston pieni
kynäjalavametsikkö, johon kuuluu 3 isoa kynäjalavaa ja 9 erikokoista pientä puuta. Yksi
isoista puista on kaksirunkoinen.
(19) Eerolanniemi – Uimarannan takana on runsaan puolen hehtaarin laajuinen
lehtipuulehto, jossa kasvaa kynäjalavaa neljässä eri paikassa. Niemen kärjessä on kaksi
isoa ja viisi pientä kynäjalavaa. Tästä noin 30 metriä koilliseen on neljän ison puun ryhmä

30

ja rantalehdon keskiosassa (noin 30 metriä edellisestä itään) on yksi iso ja yksi pieni
kynäjalava. Lisäksi Uimarannan kukkulan etelärinteen tyvellä on yksi iso kuusirunkoinen
kynäjalava ja tämän vierellä yksi pikkupuu. Yhteensä Eerolanniemen lehdossa on siis
kahdeksan isoa ja seitsemän pientä kynäjalavaa.

4 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 lähiympäristössä ei saa ojittaa eikä ruopata. Uutta
rakentamista ei tule sijoittaa 30 metriä lähemmäs viitasammakon lisääntymisalueen rajaa.

Kuva 22. Suunnittelussa huomiotavat kohteet: rantalehdot (punaiset alueet),
viitasammakon lisääntymisalueet (harmaat alueet) ja arvokkaiden
rantalehtojen ulkopuoliset kynäjalavaesiintymät (vihreät pisteet ja siniset
rajaukset).
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Luonnonsuojelullisesti arvokkaita lehtometsiköitä ja kynäjalavia on myös piha-alueilla.
Poransaaren kärjessä ja itärannalla on edustavaa lehtipuuvaltaista lehtoa kynäjalavineen.
Poransaaren länsirannan kuivan lehdon rinteessä on maisemallisesti näyttävä vanha
männikkö. Näiden kohteiden säilyminen tulee turvata kaavassa rakennusmääräyksillä.
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Liite 1. Hattulan Poransaaren kasvisto 2019.
Acer platanoides
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Achillea salicifolia
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Alchemilla acutiloba
Alchemilla monticola
Alchemilla subcrenata
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus aequalis
Alopecurus pratensis
Amelanchier spicata
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Aquilegia vulgaris
Arabis glabra
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Aruncus dioicus
Athyrium filix-femina
Avena sativa
Barbarea stricta
Barbarea vulgaris
Bellis perennis
Bergenia crassifolia
Betula pendula
Betula pubescens
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis purpurea
Calamagrostis stricta
Calla palustris
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Calystegia sepium ssp. sepium

metsävaahtera
siankärsämö
ojakärsämö
isokärsämö
mustakonnanmarja
vuohenputki
nurmirölli
isorölli
piennarpoimulehti
laidunpoimulehti
hakamaapoimulehti
ratamosarpio
tervaleppä
harmaaleppä
rantapuntarpää
nurmipuntarpää
isotuomipihlaja
valkovuokko
keltavuokko
karhunputki
tuoksusimake
koiranputki
lehtoakileija
pölkkyruoho
seittitakiainen
pujo
töyhtöangervo
hiirenporras
peltokaura
rantakanankaali
peltokanankaali
kaunokainen
soikkovuorenkilpi
rauduskoivu
hieskoivu
metsäkastikka
viitakastikka
hietakastikka
korpikastikka
luhtakastikka
suovehka
kanerva
rentukka
valkokarhunköynnös
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Campanula glomerata
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Cardamine pratensis ssp. paludosa
Carduus crispus
Carex acuta
Carex brunnescens
Carex canescens
Carex digitata
Carex nigra ssp. nigra
Carex ovalis
Centaurea phrygia
Centauriea scabiosa
Cerastium fontanum
Ceratophyllum demersum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Cicuta virosa
Cirsium arvense
Cirsium helenoides
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Convallaria majalis
Cornus alba
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dianthus deltoides
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Elymus repens
Epilobium adenocaulon
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum sylvaticum
Erysimum cheiranthoides
Fallopia x bohemica
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra

peurankello
harakankello
kurjenkello
vuohenkello
kissankello
lutukka
purolitukka
rantaluhtalitukka
kyläkarhiainen
viiltosara
polkusara
harmaasara
sormisara
jokapaikansara
jänönsara
nurmikaunokki
ketokaunokki
nurmihärkki
karvalehti
keltamo
jauhosavikka
myrkkykeiso
pelto-ohdake
huopaohdake
suo-ohdake
piikkiohdake
kielo
pensaskanukka
koiranheinä
nurmilauha
metsälauha
ketoneilikka
metsäalvejuuri
kivikkoalvejuuri
juolavehnä
amerikanhorsma
maitohorsma
lehtohorsma
peltokorte
järvikorte
metsäkorte
peltoukonnauris
hörtsätatar
lampaannata
nurminata
punanata
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Filipendula ulmaria
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Fumaria officinalis
Gagea lutea
Gagea minima
Galeopsis bifida
Galeopsis speciosa
Galium album
Galium boreale
Galium palustre
Galium uliginosum
Galium x pomeranicum
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Gnaphalium uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Helianthus annuus
Hepatica nobilis
Hieracium sp.
Hieracium umbellata -ryhmä
Humulus lupulus
Hydrocharis morsus-ranae
Hypericum maculatum
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Iris sibirica
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus
Juncus bufonius
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juniperus communis
Lamiastrum galeobdolon ssp. galeobdolon
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris
Lemna minor
Lemna trisulca
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Lilium bulbiferum

mesiangervo
ukkomansikka
ahomansikka
peltoemäkki
isokäenrieska
pikkukäenrieska
peltopillike
kirjopillike
paimenmatara
ahomatara
rantamatara
luhtamatara
piennarmatara
verikurjenpolvi
metsäkurjenpolvi
ojakellukka
kyläkellukka
maahumala
ojasorsimo
isosorsimo
savijäkkärä
metsäimarre
isoauringonkukka
sinivuokko
keltano
sarjakeltano
humala
kilpukka
särmäkuisma
jättipalsami
keltakurjenmiekka
siperiankurjenmiekka
hoikkarantavihvilä
konnanvihvilä
keräpäävihvilä
röyhyvihvilä
kataja
kirjokeltapeippi
linnunkaali
niittynätkelmä
metsänätkelmä
pikkulimaska
ristilimaska
syysmaitiainen
päivänkakkara
ruskolilja
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Linaria vulgaris
Linnaea borealis
Lonicera sp.
Lonicera xylosteum
Lupinus polyphyllos
Luzula multiflora
Luzula pallidula
Luzula pilosa
Lychnis viscaria
Lycopus europaeus
Lysimachi thyrsiflora
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Matricaria matricarioides
Matteuccia struthiopteris
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Mentha arvensis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosotis laxa
Myosotis scorpioides
Myriophyllum verticillatum
Narcissus asturiensis
Narcissus pseudonarcissus
Nuphar lutea
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Persicaria amphibia
Persicaria lapathifolia
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phleum pratense ssp pratense
Phragmites australis
Picea abies
Pimpinella saxifraga
Pinus sylvestris
Plantago major ssp. major
Poa annua

keltakannusruoho
vanamo
kuusama
lehtokuusama
komealupiini
nurmipiippo
kalvaspiippo
kevätpiippo
mäkitervakko
rantayrtti
terttualpi
suikeroalpi
tarha-alpi
ranta-alpi
rantakukka
oravanmarja
pihasaunio
kotkansiipi
kangasmaitikka
metsämaitikka
nuokkuhelmikkä
rantaminttu
tesma
lehtoarho
jänönsalaatti
peltolemmikki
rantalemmikki
luhtalemmikki
kiehkuraärviä
pikkunarsissi
keltanarsissi
isoulpukka
nuokkutalvikki
käenkaali
sudenmarja
vesitatar
ukontatar
suoputki
ruokohelpi
nurmitähkiö
järviruoko
kuusi
ahopukinjuuri
mänty
piharatamo
kylänurmikka
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Poa compressa
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa remota
Polygonatum odoratum
Polygonum aviculare
Populus tremula
Potentilla anserina
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus padus
Pteridium aquilinum ssp. latiusculum
Puschkinia scilloides
Pyrola rotundifolia
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus -ryhmä
Ranunculus cassubicus
Ranunculus fallax - ryhmä
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus repens
Rhamnus frangula
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes rubrum -ryhmä
Ribes uva-crispa
Rorippa palustris
Rosa glauca
Rosa rugosa
Rubus idaeus
Rubus odoratus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex longifolius
Sagina procumbens
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix pentandra
Salix phylicifolia
Salix sp.
Sambucus racemosa

litteänurmikka
lehtonurmikka
niittynurmikka
korpinurmikka
kalliokielo
pihatatar
haapa
ketohanhikki
hopeahanhikki
rätvänä
kurjenjalka
kevätesikko
niittyhumala
tuomi
sananjalka
posliinihyasintti
isotalvikki
tammi
niittyleinikki
kevätleinikki
lehtoleinikki
kevätlehtoleinikki
aholeinikki
rönsyleinikki
korpipaatsama
taikinamarja
mustaherukka
punaherukka
karviainen
rantanenätti
punaruusu
kurtturuusu
vadelma
tuoksuvatukka
lillukka
niittysuolaheinä
ahosuolaheinä
hevonhierakka
rentohaarikko
raita
tuhkapaju
salava
halava
kiiltopaju
pajuristeymä
terttuselja
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Schoenoplectus lacustris
Scilla forbesii
Scilla luciliae
S. mischtschenkoana
Scilla siberica
Scleranthus annuus
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Silene dioica
Silene vulgaris
Solanum dulcamara
Solidago gigantea
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sorbaria sorbifolia
Sorbus aucuparia
Sparganium sp.
Sperglaria rubra
Spergula arvensis ssp. sativa
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea japonica
Spiraea x rosalba
Spirodela polyrhiza
Stachys macrantha
Stachys palustris
Stellaria graminea
Stellaria longifolia
Stellaria media
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Thalictrum flavum
Thlaspi arvense
Thlaspi caerulescens
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trientalis europaea
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Tussilago farfara
Typha latifolia

järvikaisla
kirjokevättähti
isokevättähti
persiansinililja
idänsinililja
viherjäsenruoho
syyläjuuri
luhtavuohennokka
keltamaksaruoho
puna-ailakki
nurmikohokki
punakoiso
isopiisku
kultapiisku
peltovalvatti
otavalvatti
pihlaja-angervo
pihlaja
palpakko
punasolmukki
pohjanpeltohatikka
idänvirpiangervo
japaninangervo
mökinpajuangervo
isolimaska
jalopähkämö
peltopähkämö
heinätähtimö
metsätähtimö
pihatähtimö
pihasyreeni
pietaryrtti
voikukka
keltaängelmä
peltotaskuruoho
kevättaskuruoho
metsälehmus
isolehtilehmus
metsätähti
alsikeapila
metsäapila
puna-apila
valkoapila
peltosaunio
leskenlehti
leveäosmankäämi
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Ulmus laevis
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana officinalis
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica serpyllifolia
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia sepium
Vinca minor
Viola canina ssp. montana
Viola mirabilis
Viola riviniana

kynäjalava
nokkonen
mustikka
puolukka
rohtovirmajuuri
nurmitädyke
rohtotädyke
orvontädyke
koiranheisi
hiirenvirna
aitovirna
pikkutalvio
isoaho-orvokki
lehto-orvokki
metsäorvokki
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1.

JOHDANTO
Tämä kulttuuriympäristöselvitys on tehty Poransaaren asemakaavan muutoksen taustaselvitykseksi.
Asemakaavan muutoksen laatimisen tarkoituksena on ajantasaistaa pääosin vuodelta 1987 oleva Poransaaren asemakaava, joka on kaavateknisesti ja myös sisällöltään osin vanhentunut.
Tämän kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteena on koota tiivistetysti tiedot kaava-alueen (selvitysalue) rakennetun kulttuuriympäristön historiasta ja nykytilanteesta. Selvitykseen kuuluu rakennusinventointi, johon on otettu mukaan Poransaaren vanhimmat rakennukset: huvilakulttuuria edustavat
1900-luvun alusta peräisin olevat rakennukset. Rakennusinventoinnin kohdetiedot on raportoitu erillisessä liitteessä, joka on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.
Selvityksen on tilannut Hattulan kunta, jonka yhteyshenkilö tässä työssä on ollut maankäyttöasiantuntija Heikki Pusa. Selvityksen on laatinut konsulttina Ramboll Finland Oy. Työryhmään ovat kuuluneet maisema-arkkitehti Sonja Semeri ja FM, rakennuskonservaattori (AMK) Niina Uusi-Seppä sekä
FM (maantiede) Antti Kumpula.

2.

KÄYTETYT MENETELMÄT
Tässä työssä on aluksi tehty esiselvitys, jossa on perehdytty alueen rakennetun kulttuuriympäristön
historiaan kirjallisten lähteiden ja vanhojen karttojen perusteella. Selvityksessä on hyödynnetty myös
rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja rakennusten rakennusvuosista ja käyttötarkoituksista. Rakennus- ja huoneistorekisterin sijainti- ja ominaisuustiedoissa olevat puutteet tulee ottaa huomioon selvityksen tuloksia arvioitaessa.
Työhön kuuluneella maastokäynnillä selvitettiin alueen nykyisen rakennuskannan ominais- ja erityispiirteitä. Maastokäynti painottui inventoitavien rakennusten tutkimiseen ulkopuolelta. Maastokäynnillä
tavattiin joitakin kiinteistön omistajia / asukkaita.
Esiselvityksen ja maastokäynnin perusteella kulttuurihistoriallisia arvoja omaavien rakennusten nykytila kuvataan raportin liiteaineistossa (kohdekortit) lyhyesti tekstein ja valokuvin. Kunnasta tarkastettiin mahdolliset rakennuslupakuvat inventoiduista kohteista. Vain Savonjousen huvilasta oli arkistossa
kuvamateriaalia.

3.

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Poransaaren asemakaavamuutosalueen maa-alueen eli selvitysalueen pinta-ala on noin 30 ha. Alueella
on rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaan 109 rakennusta, joista noin 50 on omakotitaloja
(yhden asunnon taloja) ja 9 on vapaa-ajankäytössä olevia loma-asuntoja (erilliset vapaa-ajan
asunnot). Poransaaren itärannalla on kaksi rivitaloa. Loput rakennukset ovat talousrakennuksia
ja saunoja. Valtaosa alueen rakennuksista on rakennettu 1980-1990 -luvuilla.
Uudemmat, 1980-luvlta alkaen rakennetut omakotitalot ovat pohjapinta-alaltaan ja massaltaan
suurempia kuin alueella olevat vanhemmat rakennukset. Uudemmat rakennukset sijoittuvat
usein lähelle katua Poransaarentien varressa ja
tonttikaduilla.
Vanhemmat rakennukset sijoittuvat usein kauemmas kaduista ja osin rannan läheisyyteen. Lähimmäs rantoja, rinteiden alaosiin, sijoittuu
usein vain pienipiirteisiä saunoja.
Poransaari oli pitkään harvaan rakennettu, kunnes vuoden 1987 asemakaavan jälkeen alueen
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rakentaminen lisääntyi ja alue tiivistyi. Poransaari on luonnoltaan rehevää ja alueen pihat ovatkin
erittäin vihreitä.
Kuva 3-1 Selvitysalueen sijainti.

Kuva 3-2 Selvitysalueen rakennusten valmistumisajankohdat vuosikymmenittäin Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaan. Rakennus- ja huoneistorekisterin sijainti- ja ominaisuustiedoissa olevat puutteet
tulee ottaa huomioon selvityksen tuloksia arvioitaessa. Esimerkiksi karttaan merkityistä 1920- luvun rakennuksista osan tiedetään olevan vanhempia.
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Kuva 3-3 Selvitysalueen rakennusten käyttötarkoitus Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan
(2021).

Kuva 3-4 Alueen vanhinta rakennuskantaa edustavat Poransaaren alkuperäiset huvilat piharakennuksineen
1900-luvun alusta: ylhäällä vasemmalla Savonjousen huvila, ylhäällä oikealla Paimelan huvila, alhaalla Savonjousen sauna ja alhaalla oikealla Paimelan sauna.

Kuva 3-5 Alueella on muutamia 1950-luvun asuin- ja lomarakennuksia. Kuvissa rakennuksia suunnittelualueen eteläosassa: vasemmalla todennäköisesti entinen asuinrakennus ja oikealla rintamiestalo-tyyppinen asuinrakennus.
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Kuva 3-6 Poransaarentien eteläosassa on muutamalla kapeahkolla tontilla pienimittakaavaisia loma-asuntoja ulkorakennuksineen. Vasemmalla mökki 1960-luvulta ja oikealla mökki 1970-luvulta.

Kuva 3-7 1980-luvulla rakennettuja omakotitaloja
sijoittuu useita eri puolelle selvitysaluetta. Kuvassa
on asuinrakennus alueen keskiosassa.

Kuva 3-8 1990- ja 2000-luvuilla alueelle on edelleen rakennettu paljon omakotitaloja sekä kaksi rivitaloa.
Vasemmalla ylhäällä alueen luoteisosan rakennuksia. Oikealla ylhäällä rivitalot Poransaaren itäosassa.
Alimmassa kuvassa näkymä Poransaarenlahdelta kohti rivitaloyhtiön rantatonttia.
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Kuva 3-9 2000-luvun modernin ilmeen rakennuksia vasemmalla Poransaaren keskiosassa ja oikealla Poransaaren pohjoisosassa.

Kuva 3-10 2000-luvun kartanomaisen ilmeen rakennuksia vasemmalla Poransaaren eteläosassa ja oikealla
pohjoisosassa. Oikeanpuoleisin päärakennus on rakennettu vuonna 2018 ja piharakennus vuonna 2020.

Kuva 3-11 Poransaaren länsirantaa. Pääosin alueen rannat ovat puustoisia eivätkä rakennukset erotu vesiltä
katseltuna kovin hyvin rantamaisemassa. Lähimpänä rantaa olevat vanhat saunat ovat rantavyöhykkeen
pienipiirteisiä maamerkkejä. Länsirannalla on paikoin vesirajassa luonnonkivistä rakennettua luonnonkivimuuria. Muuri on alun perin rakennettu rannan tueksi laivaliikenteen aallokon vuoksi. Kuva: Arto Remes.
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4.
4.1

MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOKOHTEET JA
ALUEET
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Koko selvitysalue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Vanajaveden laakso ja
Aulanko. Alue muodostaa ainutlaatuisen ja monipuolisen maisemakokonaisuuden, joka sijoittuu Vanajaveden kaakkoisrannalle, aina Hämeenlinnasta Vanajaveteen ulottuvan kapean vesireitin varrelle.
(Koski 2016, Ympäristöministeriö 2020:34-39).
Vanajaveden laakson ja Aulangon valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella on selvästi havaittavassa kulttuuripiirteiden historiallinen kerroksellisuus. Yleisesti alueen maisemaa leimaavat useat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat elementit (Ympäristöministeriö 2020: 34-39). Alueella on todettu ainutlaatuinen muinaismuistojen keskittymä, runsaasti keskiajalta lähtöisin olevia kartanoita, useita
keskiajalta periytyviä kyläkeskuksia sekä 1800- ja 1900-lukujen aikana syntyneen huvilakulttuurin
aikaan saamia ympäristöjä. Vanajaveden laakson ja Aulangon koko alueen keskeisimpiä rakennushistoriallisia kohteita ovat Hämeen linna, Hattulan keskiaikainen kirkko, kartanot puistoineen sekä vanhat
hämäläistalot. Näiden lisäksi alueen maisemakokonaisuutta monipuolistavat arvokkaat luontokohteet,
perinnebiotoopit sekä mäkialueet, jotka tarjoavat avautuvia näkymiä Vanajaveden selälle ja Vanajaveden laakson kulttuurimaisemiin. Lisäksi Vanajaveden laakso on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. (Ympäristöministeriö 2020: 34-39).
Maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta koskee suunnittelumääräys:
Suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on varmistettava, että valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

4.2

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Selvitysalueen kaakkoisosa sijaitsee pieni osa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 osoitettua
maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Tenhiälän kulttuurimaisema. Tenhiälän
kylätontti sijaitsi 1780-luvu kuninkaankartan mukaan Poransaarenlahden rannalla (muinaisjäännös
1000013923). Ahlbackan eli Tenhiälän kartanon kantatilana oli entinen Eerolan ratsutila, joka sijaitsi
Tenhiälän kylätontilla vielä 1700-luvulla. Nykyiselle, Leppämäki -nimiselle, tontilleen kartano siirrettiin
vuonna 1806 ja tältä ajalta on myös nykyisen päärakennuksen hirsinen runko. Kartano on kuulunut Nordenswan-suvulle 1800-luvun keskivaiheilta lähtien. (Koski 2016: 11 ja Häme-Wiki 2021: Ahlbackan kartano).
Maakuntakaavan oikeusvaikutteisessa liitteessä ei ole selvitysalueelle osoitettu maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä koskee suunnittelumääräys:
Alueiden ja liitekartalla esitettyjen kohteiden suunnittelussa ja ylläpidossa on otettava
huomioon arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön turvaaminen. Suunnittelussa,
käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen
kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen.
Lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) sijaitsee noin 100 metrin
päässä selvitysalueen länsipuolella, jossa alkaa Hattulan Pyhän Ristin kirkon kulttuuriympäristö.

4.3

Rakennusperintö

4.3.1 Maakuntakaava ja maakunnalliset selvitykset
Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt – päivitysselvitys on valmistunut vuonna 2019 ja sen lähtökohtana ovat Kanta-Hämeen maakuntakaava 2006:ssa osoitetut
arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Kanta-Hämeen kuntien rakennusperintöinventoinnit ja
voimassa olevat kaavat. Selvityksen kunnittain etenevä listaus maakunnallisesti arvokkaista rakenne-
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tuista kulttuuriympäristöistä ei ole sinänsä rakennussuojeluluettelo. Maakuntakaavan taustaksi laaditussa selvityksessä osoitetut rakennusperintökohteet tulisi ottaa huomioon yleis- ja asemakaavoja
laadittaessa. (Tuomainen 2019: Johdanto).
Savonjousen ja Nordenswanin huvilat on maakunnallisissa inventoinneissa luokiteltu maakunnallisesti
arvokkaiksi rakennuskohteiksi osana Vanajavedelle 1800- ja 1900-luvuilla muodostunutta huvilakulttuuria. Vuoden 2019 päivitysselvityksessä on osoitettu Savonjousen ja Nordenswanin huvilat maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt taulukossa (Tuomainen 2019: luku 8.2. Hattula):
Nro

Kohde

Peruste*

Ryhmä

Kuvaus

3

Vanajaveden
kapeikon huvilat

H, R, M

Matkailu ja
vapaa-aika

Vanajaveden kapeikon rikkaassa ja monipuolisessa kulttuurimaisemakokonaisuudessa on säilynyt useita varhaista huvilakulttuuria edustavia
rakennuksia 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta.

*H= Historialliset perusteet, R= Rakennushistorialliset perusteet, M= Maisemalliset ja kaupunkikuvalliset perusteet
4.3.2 Yleiskaava
Selvitysalueella Poransaaressa sijaitsee kaksi Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa
osayleiskaavassa (lainvoimainen 10.2.2014) merkittyä suojeltua rakennusta (sr-kohdemerkintä): Savonjousen huvila ja Nordenswanin huvila.
Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavan ja asemakaavojen ajantasaistamiseen liittyvä kulttuurihistoriallisten rakennusten arvottaminen on tehty vuonna 2009 Lauri Putkosen toimesta. Sekä Savonjousen huvila että Nordenswanin huvila on tuolloin arvotettu luokkaan 2: Maakunnallisesti merkittävä
rakennus, edellyttää säilyttämismääräyksen kaavassa. (Ramboll Finland Oy 2009: Liite 6).
Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavassa huvilat on merkitty sr-kohteina, joita koskee määräys:
Suojeltava rakennus, rakennettu ympäristökokonaisuus tai muu rakennelma, jolla on
huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa. Sr-merkinnällä osoitettua kohdetta tai ympäristökokonaisuutta ei saa purkaa eikä sen ulkoasua
muuttaa siten, että kohteen arvokkaat ominaispiirteet tuhoutuvat. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Numeroindeksi viittaa erikseen kaavaselostuksen kohdeluetteloon.
4.3.3 Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Hattulan kunnanvaltuuston 18.5.1987 hyväksymä ja Hämeenlääninhallituksen 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).
Vuoden 1987 asemakaavassa ei ole osoitettu rakennussuojelukohteita.
Ajantasakaavassa ainoa rakennussuojelukohde on vuonna 2002 tehdyssä asemakaavan muutoksessa
sr1- kohteena osoitettu Nordenswanin huvila ja sitä koskee seuraava kaavamääräys.
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.
4.3.4 Inventoidut rakennukset
Selvitystyön yhteydessä tehtyyn rakennusinventointiin otettiin mukaan Poransaaren vanhimmat rakennukset: huvilakulttuuria edustavat 1900-luvun alusta peräisin olevat huvilat Savonjousi, Paimela
ja Nordenswan. Rakennusinventoinnin kohdetiedot on raportoitu erillisessä liitteessä, joka on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.
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Kuva 4-1 Merkittävät maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt sekä muinaismuistot ja suojellut rakennukset
selvitysalueella.

4.4

Muinaisjäännökset
Selvitysalueen itäosassa sijaitsee Tenhiälän, autioinut, keskiaikainen kylän paikka (1000013923)
(Kuva 4-1). Museoviraston (2021a) mukaan ensimmäinen kirjallinen maininta kylästä on vuodelta
1447. Lähialueiden löytöjen perusteella kylän asutuksen alku on kuitenkin arvioitu sijoittuvan mahdollisesti jo rautakaudelle. Vuonna 1539 Tenhiälän kyläalueella sijaitsi kolme ja vuonna 1556 viisi taloa.
Vuonna 1630 Tenhiälässä oli kolme ratsutilaa, 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa nimismiehen
talo toimi majatalona. Kylän paikalla oli 1950 – 1970 -luvuilla vanhainkoti, joka on merkitty vielä
vuoden 1960 peruskartalle.
Selvitysalueen länsiosassa Poransaaren eteläosassa sijaitsee Poransaaren leikkipuiston kiinteän muinaisjäännöksen alue (82010079) (Kuva 4-1). Museoviraston (2021b) mukaan muinaismuistoalueella
sijaitsee rautakaudelle ajoittuvat kivirakenteet/-röykkiöt, joista osa voi olla nuorempia raivausröykkiöitä. Muinaisjäännösalue sijoittuu pääosin nykyisen leikkipuiston alueelle sekä osin Poransaaren läpi
kulkevalle katualueelle.

Kuva 4-2 Poransaaren leikkipaikka, jonka kohdalla on kiinteä muinaisjäännös.
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5.

ASUTUSHISTORIA
Kuninkaan kartasto 1776-1805
Poransaari on vielä Vanajavedessä sijaitseva saari, joka kartan perusteella yhdistyy
idästä Tenhiälän kyläalueen eteläpuolella
mantereeseen joko maapengertä tai siltaa
pitkin. Poransaaren alueelle on merkitty yksi
tila (Saris, suom. Saari) saaren itärannalle.
Hämeenlinnan kaupunginmuseon mukaan
Poransaaressa on sijainnut 1700 -luvulla
Saaren rustholli.
Selvitysalueen itäosassa sijaitsee Tenhiälän
kyläalue, jonka rakennusten määrää ei ole
kartalta luettavissa. Ahlbackan eli Tenhiälän
kartanon kantatilana oli entinen Eerolan ratsutila, joka sijaitsi Tenhiälän kylätontilla
vielä 1700-luvulla. Nykyiselle, Leppämäki nimiselle, tontilleen kartano siirrettiin
vuonna 1806.
Nykytilanteeseen verrattuna Poransaaren ja
Tenhiälän välinen lahti ulottuu pidemmälle
itään päin. Selvitysalueen länsipuolelle pitkän pohjois- eteläsuuntaisen harjujakson
päälle on osoitettu Hattula ka., jossa on erotettavista Hattulan Pyhän ristin kirkko.
Kirkko on valmistunut arvioiden mukaan
1300-luvulla tai 1400 -luvun alussa (Museovirasto 2009).

Kuva 5-1 Ote Kuninkaan kartastosta Suomesta 17761805 (Alanen ym. 1989: 232).

Kalmbergin kartasto 1855-1856
Kuninkaan kartastoon verrattuna selvitysalueella sijaitseva Poransaari maankohoamisen takia kiinnittynyt koillisosastaan
kiinni mantereeseen.
Kartan perusteella selvitysalueen Poransaaren osassa sijaitsee yksi tila (Saaris, suom.
Saari). Tenhiälän kyläalueella on kartan perusteella neljä eri rakennusta.
Selvitysalue on ollut suurelta osin viljelyskäytössä ja laidunmaana.
Kartan projektiovirheen takia Poransaaren
itäpuolella sijaitseva Tenhiälän ranta-alue ei
sisältyisi selvitysalueeseen.

Kuva 5-2 Ote Kalmbergin kartastosta 1855-1856 (Kansalliskirjasto 2021).
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Senaatin kartasto 1899
Kartan perusteella selvitysalueelle on rakennettu uutena rakennus Poransaareen
vievän tien eteläpuolelle tien varteen.
Poransaari on maan kohoamisesta johtuen
liittynyt yhä vahvemmin osaksi mannerta ja
muodostanut lahden Vanajaveteen Poransaaren ja Tenhiälän ranta-alueen välille.
Kartassa selvitysalueelle on esitetty maankäyttömuotoina Poransaaren vesirajan kosteikot sekä selvitysalueen luoteisosassa sijaitseva kallioalue.

Kuva 5-3 Ote vuoden 1899 Senaatin kartastosta. (Maanmittaushallitus 1899).

Suomen taloudellinen kartta 1922
Kartan perusteella selvitysalueella sijaitsee
muutamia rakennuksia. Rakennukset sijoittuvat aiemmille paikoille Poransaaren itärantaan (Saaren tila). Poransaaren lahden
länsirannalle on rakennettu Savonjousen
huvila ja Paimelan huvila. Poransaaren eteläkärkeen on rakennettu Nordenswanin huvila.
Poransaareen kulkevan tien varrelle on alkupäähänrakennettu ainakin yksi uusi rakennus.
Selvitysalue on kartan perusteella ollut pääosin maatalouskäytössä, mutta Poransaaren
luoteisosa on alkanut metsittymään.

Kuva 5-4 Ote vuoden 1922 Suomen taloudellisesta kartasta (Maanmittaushallitus 1922).
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Maanmittauslaitoksen ilmakuva
delta 1939

vuo-

Selvitysalueen rakennuskanta on edellä
mainitun mukaista. Muilta osin alue on pääasiassa viljelysmaata. Huvilatontit erottuvat
alueella puustoisina.

Kuva 5-5 Ilmakuva vuodelta 1939 (Maanmittaushallitus
2021).

Maanmittauslaitoksen ilmakuva
delta 1952

vuo-

Selvitysalueen rakennuskanta ja maankäyttö on edellä mainitun mukaista

Kuva 5-6 Ilmakuva vuodelta 1952 (Maanmittaushallitus
2021).
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Maanmittauslaitoksen
1961

peruskartta

Selvitysalueen rakentaminen on lisääntynyt. Rakennuksia on rakennettu etenkin Poransaaren alueelle ja joitain rakennuksia on
myös rakennettu Poransaareen vievän tien
varrelle, Poransaarenlahden pohjoispuolelle. Tenhiälän ranta-alueella sijaitsee yksittäinen rakennus, joka on ollut 1960 –
1980 -luvuilla vanhainkotina.
Alue on kartan perusteella vielä laajalti
maatalouskäytössä. Aikaisempaan verrattuna Poransaaren alue on kuitenkin jonkin
verran metsittynyt.

Kuva 5-7 Ote vuoden 1961 Peruskartasta 1:20 000
(Maanmittaushallitus 1961).

Maanmittauslaitoksen
1982

peruskartta

Selvitysalueen rakentaminen on lisääntynyt
jonkin verran. Uusia rakennuksia on rakentunut etenkin Poransaaren aikaisemmille
peltolaikuille sekä Poransaareen vievän tien
varteen Eerolanlahden (Poransaarenlahden)
pohjoispuolelle.
Tenhiälän rannasta rakennukset on purettu
pois.
Kartan perusteella selvitysalueen maankäytössä viljelysalueet ovat vähentyneet.

Kuva 5-8 Ote vuoden 1982 Peruskartasta 1:20 000
(Maanmittaushallitus 1982).
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Maanmittauslaitoksen
1986

peruskartta

Selvitysalueen rakennusten määrä on pysynyt lähes entisellään.

Kuva 5-9 Ote vuoden 1986 Peruskartasta 1:20 000
(Maanmittaushallitus 1986).

Maanmittauslaitoksen ilmakuva
delta 1995

vuo-

Selvitysalueelle on rakennettu jonkin verran
uusia rakennuksia.
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6.

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN
Selvitysalueen rakennettu ympäristö on sekä iällisesti että tyylillisesti kerroksellinen. Valtaosa rakennuksista on tavanomaisia 1980-, 1990- ja 2000-luvun omakotitaloja. Aluerakenne on muuttunut voimakkaasti perinteisestä, avoimesta maatalousympäristöstä nykyiseksi puustoiseksi erillispientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueella vaikuttanut maatila on hävinnyt uuden asuinrakentamisen myötä ja
rakennetun ympäristön vanhimpana kerroksena on alueella säilynyt kolme 1900-luvun huvilaa.
1950-1970 -lukujen pienimittakaavaiset vapaa-ajan asunnot pienine rantasaunoineen edustavat mökkikulttuurin yleistymistä sotien jälkeen. Vanhat mökit ja saunat sijoittuvat pääosin lähemmäs rantaa
kuin alueen uudemmat rakennukset. Vuoden 1987 asemakaavan jälkeen uudisrakentaminen on ohjattu lähelle kokooja- ja tonttikatuja. Uudet rakennukset ovat massoiltaan suurempia kuin vanhat
asuin- ja vapaa-ajan rakennukset.
Huomionarvoisimpia rakennuksia selvitysalueella ovat 1900-luvun alkupuolella rakennetut huvilat,
jotka edustavat maakunnallisestikin arvokkaaksi todettua Vanajaveden kapeikon huvilakulttuuria.
Näistä Savonjousen ja Paimelan huvilat suositellaan suojeltaviksi asemakaavalla. Paimelan huvilaa ei
ole huomioitu maakunnallisissa inventoinneissa, mutta se edustaa kahden muun huvilan kanssa samaa
tyyliä ja alueen huvilakulttuuria hyvin säilyneenä jugend-kohteena. Savonjousen ja Paimelan huviloiden tilavien tonttien mahdollistama ympäristön vapaa tila ja vanhojen puiden säilyminen on hyvä
huomioida asemakaavassa.
Nordenswanin huvilan valitettavan heikko kunto asettaa haasteita rakennuksen säilymiselle. Asemakaavassa suositellaan huomioitavan kiinteistön merkittävä maisemallinen sijainti Poransaaren eteläkärjessä. Tontin länsiosan vanhat männyt on hyvä säilyttää ja muutenkin metsäinen tontti on hyvä
säilyttää kasvullisena. Kaavassa osoitettava rakennusala on hyvä määritellä luontaiselle paikalle mäen
päälle. Mikäli vanhaa rakennusta ei osoiteta suojeltavaksi, on asemakaavassa hyvä huomioida mahdollisen uudisrakennuksen sijainnin, koon, mittasuhteiden ja korkeuden sopeutuminen paikan maisemalliseen luonteeseen ja historiaan.
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Poransaaren asemakaavan muutoksen kaavaluonnos ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto pidettiin
nähtäville 14.1.2021 – 26.2.2021 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilla kaavan osallisilla oli mahdollisuus esittää siitä mielipide. Hämeen ELY- keskus,
Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeenlinnan kaupunki antoivat lausunnon kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnoksesta esitettiin 14 mielipidettä.
Palauteraportissa esitetyt lausunnot ja mielipiteet ovat tiivistelmiä alkuperäisistä lausunnoista/mielipiteistä. Lausuntojen ja mielipiteiden sisältö tulee tarkistaa alkuperäisistä asiakirjoista. Alkuperäiset asiakirjat ovat olleet myös elinvoimalautakunnan käytössä kaavaehdotuksen käsittelyssä.
LAUSUNNOT
1. HÄMEEN ELY- KESKUS
Lausunto 10.3.2021
1.1
ELY-keskus toivoo, että kaavaa varten laadittu luontoselvitys liitettäisiin ehdotusvaiheessa lausuntopyyntöasiakirjoihin.
Luontokohteet on merkitty kaavaan pääasiassa hyvin, mutta ELY-keskus huomauttaa, että:
-Pohjoisin viitasammakon lisääntymispaikka (nro 12)
pohjoisen VP- alueen edustalta puuttuu kaavan
merkinnöistä.
- Kaava-alueen kaakkoiskulman VP-alueen luomerkinnän yläpuolella sijaitseva luontoselvityksen
pohjoisempi kynäjalavaesiintymä 18 tulee osoittaa
luo-1-merkinnällä tai laajentaa luo-alue käsittämään
myös tuo esiintymä.
- Korttelin 611 rivitalojen rannanpuoleisen luo-1alueen kynäjalavien todellinen määrä on tarkistettava.
- luo-merkinnän kaavamääräystä, Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, olisi
hyvä jatkaa sivulauseella, jonka ominaispiirteet tulee
säilyttää.
- Luonnonmuistomerkkeinä suojellut puut olisi hyvä
vielä varmistaa.

Vastine
Luontoselvitys liitetään ehdotusvaiheessa kaavaselostuksen ja lausuntopyyntöasiakirjoihin
Pohjoisin viitasammakon lisääntymispaikka (nro 12)
lisätään kaavakartalle luio-2- viivamerkinnällä.
Kaava-alueen kaakkoiskulman VP-alueen luomerkinnän yläpuolella sijaitseva luontoselvityksen
pohjoisempi kynäjalavaesiintymä 18 lisätään kaavakartalle luo-1-viivamerkinnällä.
Asemakaavan muutosluonnoksessa käytetty yksittäisten kynäjalavien merkintätekniikka on osoittautunut toimimattomaksi. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja maastotarkistusten perusteella alueen
kaikkia merkittäviä runkomaisia kynäjalavia ei ole
pystytty kartoittamaan maastossa ja myös yksittäisten puiden sijaintitiedoissa on ollut epätarkkuuksia
peitteisillä rannanosilla. Lisäksi kynäjalavat kasvavat
ja alueelle kehittyy koko ajan uusia runkomaisia kynäjalavia. Myös luonnonmuistomerkkeinä jo suojeltujen kynäjalavien suojelupäätöksissä esitetyt puiden
sijainnin koordinaatit havaittiin epätarkoiksi. Kaavaluonnoksessa käytetystä yksittäisten kynäjalavien
merkitsemistavasta on siten perusteltua luopua.
Luontoselvityksen ja kunnan suorittamien kynäjalavamittausten perusteella merkittäviksi katsotut kynäjalava-alueet osoitetaan kaavaehdotuksessa luo-1rasterimerkinnällä ja kaavan yleismääräyksiin lisätään määräys ” Alueella esiintyy rauhoitettuja kynäjalavia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja
muussa maankäytössä sekä ympäristönhoidossa”,
jolla turvataan myös luo-1- alueiden ulkopuolella sijaitsevat yksittäiset kynäjalavat.
luo- merkinnän selitys/kaavamääräys muutetaan
muotoon: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää.
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1.2
Rakennetun ympäristön inventointitilanne ja inventointien ajantasaisuus on syytä tarkistaa ja tarvittaessa laatia rakennusinventointi.

2. HÄMEEN LIITTO
Lausunto 24.2.2021
Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa kaavan varsinaisesta sisällöstä. Kaavaluonnos ottaa hyvin huomioon kaavoitettavan alueen monimuotoisuuden ja
on asiantuntevasti laadittu.
Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön
inventointi on päivitetty 2018–2019 ja tämän inventoinnin tulokset tulee huomioida asemakaavaa laadittaessa. Maakuntakaava 2040 sisältää vanhemman, vuoden 2003 inventoinnin aineistot. Poransaaressa sijaitsevat MRKY-kohteet sisältyivät jo vuoden
2003 inventointiin, mutta erityisesti kaavoitettavan
alueen itäosan M- ja VP- alueille ulottuvan MRKYalueen rajaus tulisi tarkistaa.

Alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys/rakennusinventointi lausunnon perustella.

Vastine
Kaavoitettavan alueen itäosan M- ja VP- alueille ulottuvan MRKY-alue (Tenhiälän kulttuurimaisema) rajataan kaavaehdotukseen päivitetyn inventoinnin mukaisesti.
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3. HÄMEENLINNAN KAUPUNGINMUSEO
Lausunto 25.2.2021
3.1
Alueella ei ole tehty rakennetun kulttuuriympäristön
inventointia. Kaavaselostuksessa ei ole myöskään
selvitetty alueen rakentumista ja nykyistä rakennuskantaa. Kaavan yleismääräyksissä mainitaan, että
uudisrakentamisen on sopeuduttava massoittelultaan, materiaaleiltaan, sijainniltaan ja väritykseltään
ympäristöönsä. Rakennusten tulee muodoiltaan ja
mittasuhteiltaan sopeutua alueen vanhaan rakennuskantaan. Museo huomauttaa, että kaava-aineiston
selvitys ei ole riittävä eikä ajantasainen rakennetun
kulttuuriympäristön osalta.

Vastine
Alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi lausunnon perustella. Selvityksessä on
myös käsitelty alueen rakentumista ja nykyistä rakennuskantaa.
sr- kaavamerkinnän määräyksen viimeinen lause
muutetaan lausunnossa esitettyyn muotoon.

Museo pyytää muuttamaan sr-kaavamerkinnän viimeisen lauseen muotoon rakennusryhmään tai rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on pyydettävä Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon lausunto.
3.2
Suunnittelualueen arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset ovat ajan tasalla ja alueen muinaisjäännökset
on huomioitu kaavassa. Muinaisjäännösten aluerajaukset on merkitty kaavaan, eikä niille ole kaavoitettu rakentamista (kaavamerkintöinä VP Puisto ja M
Maa- ja metsätalousalue).
Museo esittää seuraavia tarkennuksia asemakaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Tenhiälä (1000013923)
on autioitunut historiallisen ajan kylätontti ja siten kiinteä muinaisjäännös, joten kaavamerkintä s korvataan
merkinnällä sm. Myös Poransaaren leikkipuistolla
(82010079) on sm merkintä, joten molempia koskeva
yhteinen kaavamääräys voidaan muotoilla esimerkiksi: ”Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (Tenhiälä - historiallisen ajan kylänpaikka ja Poransaaren
leikkipuisto - röykkiöt). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Vallitseva maankäyttö
maa- ja metsätalousalueella on sallittu lukuun ottamatta koneellista metsämaan muokkausta. Aluetta
koskevista suunnitelmista on pyydettävä KantaHämeen alueellisen vastuumuseon lausunto.”

4. KANTA-HÄMEEN PELSTUSLAITIOS
Lausunto 4.2.2021

Tenhiälän autioituneen historiallisen ajan kylätontin
merkinnäksi muutetaan sm. Poransaaren leikkipuiston
ja Tenhiälän kylätontin sm- alueiden yhteinen merkinnän selitys ja kaavamääräys muutetaan muotoon:
Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös
(Tenhiälä - historiallisen ajan kylänpaikka ja Poransaaren leikkipuisto - röykkiöt).
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu
siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Alueen maa- ja metsätalouskäyttö on sallittu lukuun ottamatta koneellista metsämaan muokkausta.
Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon lausunto.

Vastine

Lausunto merkitään tiedoksi.
Asemakaava mahdollistaa osin rakentamisen lähelle
kiinteistön rajaa. Tämän vaikutus rakenteelliseen paloturvallisuuteen (palo-osastointi) on kuitenkin huomioitu
kaavamääräyksissä.
Muutoin pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa
asemakaavaluonnokseen.

5. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
Lausunto 8.2.2021

Vastine

Hämeenlinnan kaupungilla ei ole huomautettavaa kaa- Lausunto merkitään tiedoksi.
valuonnokseen. Kaupunki ei myöskään näe tarpeelliseksi lausua kaavasta ehdotusvaiheessa.

H A T T U L A N K U N T A , PORANSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS
VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
MIELIPITEET
MIELIPIDE 1
Mielipide 2.2.2021
Leppäranta- nimisen tien linjaa on esitetty kaavaluonnoksessa muutettavaksi. Mikäli muutokseen lähdetään, mielipiteen esittäjät haluavat varmistuksen, kuka vastaa tien mahdollisesta siirrosta aiheutuvista
kustannuksista. Lähtökohtaisesti kadun siirtäminen
kaavassa tai käytännössä ei haittaa, kunhan mitään
kustannuksia mahdollisesta konkreettisesta siirrosta
tai suunnittelusta ei missään vaiheessa tule mielipiteen esittäjän vastattavaksi.

MIELIPIDE 2
Mielipide 26.2.2021
Olisiko mahdollista, että korttelin 604 tontin 56 uuden
rakennuspaikan kerroslukua muutettaisiin II -> I, kuten muissakin kortteleiden 604 ja 605 rantaan rajoittuvissa rakennuspaikoissa on.
Näin ollen uusi rakennuspaikka ei aiheuttaisi niin
suurta näköestettä yläpuolisille kiinteistöille vesistöön
päin.

MIELIPIDE 3
Mielipide 11.2.2021
Mielipiteen esittäjän tontilla on kasvanut kynäjalavia
ainakin vuodesta 1926 alkaen. Yksi vanha kynäjalava sijaitsee aivan Poransaarentien varressa. Tämän
puun siementämänä toinen puu kasvaa tontilla. Poransaarentien varressa kasvanut toinen puu tuhottiin
tie- ja linjatöissä ennen vuotta 1995. Tontin kynäjalavat tulisi saada merkityiksi Poransaaren kynäjalavaalueisiin (luontoselvityskartalle).
Mielipiteen esittäjä toivoo saavansa tiedon siitä, kun
puut on liitetty kynäjalavakuvaukseen.

Vastine
Kunta vastaa asemakaavamuutoksella osoitettavien
katujen rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista.
Kaavaluonnoksessa osoitettu korttelin 604 uusi APtontti 56 poistetaan maanomistajapalautteen perusteella. Samalla Leppäranta- niminen katu linjataan
kaavaehdotuksessa vanhan tien linjauksen mukaisesti.

Vastine
Kaavaluonnoksessa osoitettu korttelin 604 uusi APtontti 56 poistetaan maanomistajapalautteen perusteella ja alue osoitetaan kaavaehdotuksessa maaja metsätalousalueeksi.

Vastine
Kaavan luontoselvityksessä on rajattu kaavan muutosalueen merkittävimmät kynäjalava-alueet. Selvityksessä ei ole ollut mahdollista selvittää alueen
kaikkia yksittäisiä kynäjalavia. Muitakin kynäjalavia
on jäänyt selvityksessä löytymättä, eikä luontoselvityksen kynäjalava-alueiden rajauksia ole siten tarpeen täydentää mielipiteen perusteella.
Kunta pyrki kartoittamaan kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa alueen kynäjalavat yksityiskohtaisemmin ja kaavaluonnoskartalla yksittäiset kynäjalavat esitettiin tämän kartoituksen perusteella. Kaavaluonnoksessa käytetty yksittäisten kynäjalavien
merkintätekniikka on kuitenkin osoittautunut toimimattomaksi. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja maastotarkistusten perusteella alueen kaikkia merkittäviä runkomaisia kynäjalavia ei ole pystytty kartoittamaan maastossa ja myös yksittäisten
puiden sijaintitiedoissa on ollut epätarkkuuksia peitteisillä rannanosilla. Lisäksi kynäjalavat kasvavat ja
alueelle kehittyy koko ajan uusia runkomaisia kynäjalavia.
Kaavaluonnoksessa käytetystä yksittäisten kynäjalavien merkitsemistavasta on siten perusteltua luopua. Luontoselvityksen ja kunnan suorittamien kynäjalavamittausten perusteella merkittäviksi katsotut kynäjalava-alueet osoitetaan kaavaehdotuksessa luo-1- rasterimerkinnällä ja kaavan yleismääräyksiin lisätään määräys ” Alueella esiintyy rauhoitettuja kynäjalavia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja muussa maankäytössä sekä ympäristönhoidossa”, jolla turvataan myös luo-1- alueiden ulkopuolella esim. tonttialueilla sijaitsevat
yksittäiset kynäjalavat. Näin kaavamuutoksella turvataan myös mielipiteen esittäjän tontilla sijaitsevat
kynäjalavat.
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MIELIPIDE 4
Mielipide 12.2.2021
4.1
Katilan tila ja ympäristö
Katilan tilalla on ennestään jo viisi erillistä suojelu- tai
käyttörajoitusaluetta. Kaavaluonnos lisää niitä kolmella. Viisi hehtaaria tavalla tai toisella suojeltuja
alueita on yhdelle tilalle huomattava määrä. Kaavoituksessa ei toteudu Ympäristöministeriön ohjeistus
naapureiden yhdenmukaisesta.

4.2
Kommentti 1a.
Mielipiteessä esitetään MKY määrityksen poistoa.
MKY viittaa rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kyseinen ranta-alue ei ole koskaan ollut rakennettu eikä
kaava osoita alueelle rakentamista. Alue ei ole osa
muinaishistoriallista kylää eikä se nykyisellään edusta niitä luontoarvoja, jotka liittäisivät sen maisemallisesti arvokkaaseen Tenhiälän kulttuuriympäristöön.

Vastine
Arvokkaat luontokohteet tulee huomioida kaavoituksessa riittäviin selvityksiin perustuen. Poransaaren asemakaavamuutosta varten on laadittu luontoselvitys, jossa esille tuodut luonnonympäristön
erityisarvot on huomioitu kaavaluonnoksessa yhdenmukaisesti koko kaava-alueen osalta. Kaavaa
varten laadittua luontoselvitystä ei ole perusteltua
jättää huomioimatta mielipiteessä esitetyn tilan
osalta. Kaavaluonnosta ei muuteta mielipiteen perusteella tältä osin.
Kaavaluonnoksessa osoitetun maakunnallisesti
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (Tenhiälän kulttuurimaisema) mky- rajaus perustuu
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 esitettyyn
maakunnallisen rakennetun kulttuuriympäristön
rajaukseen. Maakuntakaavassa käytetty rajaus on
puolestaan perustunut vuoden 2003 kulttuuriympäristöinventointiin. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön inventointi on päivitetty 2018–2019
ja Hämeenlinnan kaupunginmuseo on esittänyt
kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa,
että asemakaavamuutoksen mky- rajaus tulee
osoittaa tämän uuden inventoinnin mukaisesti.
Mielipiteessä esitetään aivan oikein, että maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rakentuneet osat sijaitsevat tämän kaavamuutosalueen
ulkopuolella eikä kaavamuutoksella osoiteta rakentamisalueita kulttuuriympäristön alueelle. Kaavaluonnoksessa käytetty määräystekniikka perustuu
muissa kunnan kaavoissa käytettyihin määräyksiin.
Rakentamisen ohjauksen lisäksi määräys ohjaa
myös esim. ympäristön hoitoa ja määräystä voidaan soveltuvien osin käyttää myös tässä kaavassa. Uudisrakentamista ohjaava määräysosa on sitä
vastoin tämän kaavamuutoksen alueella tarpeeton.

4.3
Kommentti 1b.
Poransaaren-akm-luontoselvityksessä on alueiden
13 ja 19 kuvauksessa jäänyt mainitsematta, että ko.
alue on istutettua talousmetsää. Vuonna 2016 tehtyyn harvennukseen oli viittaus. Alueen 20 selvityksessä mainitut koivut ovat ainakin osin istutettuja.

Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön
(Tenhiälän kulttuurimaisema) rajausta ja kaavamääräystä ei ole perusteltua mielipiteessä esitetyllä
tavalla poistaa asemakaavamuutoksesta. mkyalueen rajaus muutetaan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön inventoinnin päivityksen
2018–2019 mukaisesti. Käytännössä rajaus ei kuitenkaan merkittävästi muutu. mky- aluetta koskeva
kaavamääräys muutetaan muotoon:
Alueen rakennettu ympäristö muodostaa maakunnallisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka
arvokkaat ominaispiirteet tulee ottaa huomioon
alueen asemakaavan mukaisessa käytössä ja
ympäristön hoidossa. Kanta-Hämeen alueelliselle
vastuumuseolle tulee varata tilaisuus lausunnon
antamiseen ennen ympäristöön voimakkaasti vaikuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä.
Luontoselvityksen alueita 13 ja 19 ei ole osoitettu
kaavaluonnoksessa luo- merkinnöin. Luontoselvityksen alue 20 on osoitettu luontoselvityksen rajauksen mukaisesti luo- viivamerkinnällä perustuen
alueen arvoon kosteana, runsasravinteisena lehtona. Lisäksi Katilan tilan ranta-alueelle on osoitettu
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LUO-alue on määritettävä siten, että siihen ei kuulu
istutettua talousmetsää. Sorsimovaltaista aluetta ei
tule määrittää LUO alueeksi. Edellytämme kuitenkin,
että alueen tavoitetila (maisema), luontoarvot ja
sallitut toimenpiteet määritellään yhteistyössä eri tahojen kanssa täsmällisesti. Voimme muilta osin
hyväksyä LUO-alueen.

4.4
Kommentti 2.
Yksityisessä omistuksessa olevan maa-alueen määrittelyä puistoksi (VP) emme voi hyväksyä.
Omistuksessamme olevan alueen määritys tulee
muuttaa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Tilamme
alueelle ulottuvan Eerolan eteläpuolisen LUO-alueen
(1000 neliömetriä) voimme hyväksyä. Edellytämme
että alueen arvokkaat luontoarvot ja sallitut toimenpiteet määritellään täsmällisesti.
4.5
Kommentti 3.
Kortteli 604. Katilan tilaan kuuluva maa-alue tulee
kokonaisuudessaan määritellä maa- ja metsätalousalueeksi (M).
4.6
Yleisiä huomioita
Mielipiteessä esitetään lisäksi yleisiä huomioita koskien kaavaselostuksen arkeologisten arvojen kuvausta sekä luontoympäristöä ja maisemaa koskevaa vaikutusten arviointia. Lisäksi esitetään yleisiä
huomioita kynäjalavasta, vieraslaji sorsimosta sekä
luo- kaavamerkintöjen määritelmästä.

luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain suojeleman
viitasammakon elinympäristö luo-2- rajauksella.
Arvokkaat lehtoalueet ja viitasammakkoalueet on
huomioitu kaavaluonnoksessa yhdenmukaisesti
kaavan luontoselvitykseen perustuen koko kaavaalueen osalta. Kaavaa varten laadittua luontoselvitystä ei ole perusteltua jättää huomioimatta mielipiteessä esitetyn tilan osalta. Kaavaluonnosta ei
muuteta mielipiteen perusteella tältä osin.
Puistoalue (VP) muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M) mielipiteessä esitetyn mukaisesti.

Katilan tilan alueelle osoitetun korttelin 604 APtontin alue muutetaan maa-alue maa- ja metsätalousalueeksi (M) mielipiteessä esitetyllä tavalla.
Mielipiteessä esitetyt yleiset huomiot kirjataan tiedoksi.

MIELIPIDE 5
Mielipide 8.2.2021
Mielipiteessä vastustetaan kaavasuunnitelmaa
Yläsaarentien lähivirkistysalueen muuttamisesta
asuintontiksi (kortteli 610, tontti 54) ja pyydetään palauttamaan kaavamuutos siltä osin vastaamaan nykyistä asemakaavaa.

Lähtökohtana luonnosvaiheessa tontin 610/54 kaavoittamisessa oli saada lisää rakentamisen mahdollisuuksia lähellä rakennettua kunnallistekniikkaa.
Rakennuspaikan muodostamiseksi kaavaluonnoksessa tuota aluetta kavennettiin ja muodostettiin
uusi rakennuspaikka VL-alueelle. Kyseessä on Poransaaren länsirannan ainoa rantaan ulottuva rakentamisesta vapaa rantaosa. Kaavaehdotuksen
valmistelussa, luonnosvaihetta tarkemmassa tarkastelussa on käynyt ilmi, että uuden rakennuspaikan muodostaminen VL-alueella on alueen ympäristö, kynäjalavat ja mahdollisen uuden rakennuspaikan olosuhteet huomioon ottaen hyvin hankalaa.
Uuden rakennuspaikan muodostaminen puheena
olevalle alueelle ei vastaisi tuolta osin myöskään
maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavan sisällölle
asettamia vaatimuksia.
Kaavaluonnoksessa osoitettu korttelin 610 AO- tontti 54 muutetaan vanhan kaavan mukaisesti lähivirkistysalueeksi (VL) mielipiteessä esitetyllä tavalla.
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MIELIPIDE 6
Mielipide 25.2.2021
Asemakaavan muutoksen luonnoksessa esitetään,
että huomattava osa tontista 82-427-7-0 tulisi osaksi
niin kutsuttua LUO-aluetta. Alue on lunastettu 1990luvun alussa ja sitä on pidetty osana piha-aluetta.
Mielipiteessä esitetään, että tontin määrittely maatalousmaaksi ja etenkin luokittelu LUO- alueeksi ei ole
perusteltua. Määritys tulee olla hyväksytyn osayleiskaavan mukaan A0 (erillispientalovaltainen alue).
Aluetta on niitetty ja hoidettu lähes vuosittain. Viimeisin niitto tehtiin 2019. Alue on jätetty omaksi tilukseksi edesmenneiden vanhempieni toimesta, eikä
sille ole tarkoitus rakentaa vaan pitää osana rakennettua tonttia (82-427-4-107). Tiloja (82-427-4-107)
ja (82-427-7-0) tulisi käsitellä kaavoituksessa yhtenäisenä alueena.
On vaikea löytää tietoa, mitä LUO- alueen
määritys oikein tarkoittaa.

Tilan 82-427-7-0 alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Tila 82-427-7-0 ei siten ole kaavatontti. Pääosa tilan 82-427-7-0 alueesta kuuluu kaavamuutoksen luontoselvityksessä inventoidun arvokkaan rantalehdon alueeseen (kostea, runsasravinteinen lehto). Ja kysein rantalehto on osa Poransaaren kaava-alueelta inventoitua kahdeksasta metsiköstä
muodostuvaa valtakunnallisesti arvokasta lehtoluontokokonaisuutta. Asemakaavamuutoksen luontoselvityksen perusteella tilan 82-427-7-0 aluetta ei
ole perusteltua muuttaa rakentamisalueeksi, vaikka
yleiskaava ohjaakin aluetta asuinrakentamiskäyttöön.
Arvokkaat lehtoalueet on huomioitu osoittamalla ne
kaavaluonnoksessa yhdenmukaisesti kaavan luontoselvitykseen perustuen luo- viivamerkinnällä koko
kaava-alueen osalta. Kaavaa varten laadittua luontoselvitystä ei ole perusteltua jättää huomioimatta
mielipiteessä esitetyn tilan osalta. Kaavaluonnosta
ei muuteta mielipiteen perusteella.
Kaavalla määrätään, että luo- alueiden ominaispiirteet tulee säilyttää.

MIELIPIDE 7
Mielipide 24.2.2021
Mielipiteenä esitetään kysymys kaavaluonnoksen ja
kaavaselostuksen sivun 16 Kuva 10 välisestä erosta
koskien 610 tontin 34 eroavaisuutta, jossa tontti on
eri kokoinen kaavaluonnokseen sekä tontin muotoon
nähden?
Vaikuttaako se 34 tontin rakennusoikeuteen?
Muuttuuko tuolla tontilla myös rakentamisen luonne
esim. kaksikerrokseksi? Jossain kohtaa
kokonaiskaavassa se lienee mahdollista.
Miten maan alle voi rakentaa esim. kellari tai autotalli
rakennuksen alle tai erikseen?

Kaavaselostuksen sivun 16 kuvassa 10 on esitetty
ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta.
Asemakaavan muutosluonnoksen eroavaisuus
vanhasta asemakaavasta johtuu siitä, että uuden
kaavaluonnoksen korttelin 610 tontti 34 on piirretty
noudattaen nykyisiä kiinteistörajoja. Vanhassa kaavassa naapuritontin 36 alue ulottuu pieneltä osin
mielipiteen esittäjän kiinteistön 82-424-1-132 puolelle. Kaavaluonnoksessa korttelin 610 tontti 34 on
rajattu kiinteistön 82-424-1-132 rajojen mukaisesti
ja tontin alue kaavassa hieman laajenee. Kaavamuutos ei siten vaikuta ainakaan epäedullisesti tontin 34 rakennusoikeuteen.
Korttelin 610 tontin kerrosluku on I u ¾, mikä tarkoittaa, että rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa ullakon tasolla käyttää ¾- osaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kerrosluku ei mahdollista
rakentaa kellarikerrokseen kerrosalaan luettavia
tiloja. Kellarin, jota ei lueta kerrosalaan voi rakentaa. Kaavaehdotuksessa rantaan rajoittuville AOtonteille osoitetaan asuinrakennuksen rakennusala
(as), jolle saa sijoittaa myös erillisen talousrakennuksen esim. mielipiteessä esitetyn autotallin.
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MIELIPIDE 8
Mielipide 24.2.2021
8.1
Kaavamääräykset: Yleismääräykset:
1- kerroksisen asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:3 tai 1:2. 1 ½ - 1 ¾- kerroksisen asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:2 tai 1:1,5. 2kerroksisen asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee
olla 1:4 tai 1:3.

Kattokaltevuutta koskeva yleismääräys muutetaan
muotoon:
Harjakattoisen sauna- ja asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:1,5-1:3. Pulpettikattoisen
asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:3-1:5
ja pulpettikattoisen saunarakennuksen kattokaltevuus saa olla enintään 1:4.

Näissä on käytetty TAI sanaa. Eli siis kattokaltevuudet ovat määrätty olemaan jompi kumpi. Tässä pitäisi varmaan käyttää tai -sanan tilalla viivaa, eli siis
ilmoitetulta väliltä.
8.2
Korttelin 610 AO- tonteilla 36 ja 38 rakennusten etäisyys kiinteistörajoihin on oltava vähintään 2 metriä.
Kaavan muilla tonteilla rakennusten etäisyys kiinteistörajoihin on oltava vähintään 4 metriä, ellei kaavassa ole muuta määrätty.
Rakennusalueen rajat ovat merkitty kaavaluonnoskarttaan. 36 ja 38 tonteilla, kuten myös joillakin toisilla tonteilla raja on piirretty tontin rajaan. Ko lause on
siis ristiriidassa kartan kanssa siten että se sallii
muilla tonteilla kuin 36 ja 38 rajaan rakentamisen,
mikäli rakennusalueen raja on piirretty rajaan (esimerkiksi tontit 30,32,34).
Ko tonteilla 36 ja 38 kaavakartta vastaa sitä mitä on
neuvotteluissa aiemmin käyty, eli tämän tekstiosuuden voisi kokonaan poistaa tai muuttaa muotoon että
naapurin suostumuksella rajaan saa rakentaa kiinni.

Määräys siitä, että kaavan muilla tonteilla rakennusten etäisyys kiinteistörajoihin on oltava vähintään 4
metriä, ellei kaavassa ole muuta määrätty, perustuu
Hattulan kunnan aiempaan asemakaavoituskäytäntöön. Määräystä käytettäessä pääsääntönä on, että
rakennusalat piirretään jatkuen tonttien välisten rajojen yli eikä jokaiselle tontille piirretä omia rakennusaloja. Rakennusalan merkintätekniikka perustuu
lähtökohtaisesti siihen, että Hattulan asemakaavoissa ei käytetä sitovaa tonttijakoa, jolloin ei ole
tarkoituksenmukaista käyttää myöskään tonttien
välissä sitovia rakennusalojen rajauksia.
Rakennuksen etäisyys naapuritilan rajasta ei ole
mielipiteessä esitetyllä tavalla pelkästään naapureiden kesken sovittava asia. Kaavaluonnoksessa
käytetyn määräyksen tarkoitus ei ole sallia rakentamista esim. tonteilla 36 ja 38 tonttien rajaan kiinni,
vaan nimenomaan pääsäännön mukaan 4 m etäisyydelle rajasta. Kaavamääräystä on kuitenkin perusteltua täsmentää siten, että määräys toimii tarkoituksenmukaisesti myös Poransaaren asemakaavamuutoksen alueella eikä siitä aiheudu virheellisiä
tulkintoja.
Kaavamääräys täsmennetään muotoon:
Rakennusten etäisyys tonttien välisiin kiinteistörajoihin on oltava vähintään 4 metriä. Korttelin 610
AO- tonteilla 36 ja 38 rakennuksen saa sijoittaa vähintään 2 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta. Rakennettaessa alle 4 m etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta tai alle 8 m etäisyydelle naapurikiinteistön rakennuksista tulee rakentamisessa
huomioida rakenteellisesti riittävän palo-osastoinnin
vaatimukset molemminpuolista paloa vastaan.
Lisäksi rakentamista ohjataan katu- ja virkistysalueisiin rajautuvilla tontinosilla ja myös joidenkin tonttien välisillä rajoilla rakennusalan rajausviivalla.
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8.3
Rantaan rajautuvilla tonteilla rakennuksen värin on
oltava sävyltään tumma ja maisemaan sopeutuva.
Tämä on epäselvä lause ja aiheuttaa tulkintaristiriitoja, mitä käytetään "tumman" värin määritteenä? Kyse
on kulttuurillisesti arvokkaasta alueesta, joten värien
tulisi olla sellaisia, jotka soveltuvat kulttuurimaisemaan. Tällöin "tumma" väri ei välttämättä ole se oikea.
Selkeämpää olisi siis muuttaa lause muotoon että
"Rakennusten värin on oltava maisemaan sopeutuvia", tällöin rakennusvalvonta voi käyttää harkintaa
laajemmin kun arvioivat rakennuslupaa.

Poransaaren asemakaava-alueen rakennusten väritystä on ohjattu alueen ensimmäisen asemakaavan
yhteydessä laadituilla rakentamisohjeilla. Rakentamisohjeissa on määritetty alueelle julkisivuväritykseltään eri värisiä kortteleita. Rakentamisohjeet on
tarkoitettu osittain suosituksiksi ja osittain sitoviksi,
mutta rakentamisohjeiden sitovuus ja niiden noudattamisen valvonta rakennuslupavaiheessa eri rakentamisajankohtina on epäselvää. Alueelle on kuitenkin muodostunut väritykseltään varsin yhteisiä rakennuskokonaisuuksia, mutta toisaalta esim. vaaleaksi määritetyllä Poransaaren eteläkärjen alueella
on tontteja, joiden rakennukset ovat väritykseltään
hyvin vaaleita ja toisaalta tontteja, joiden rakennukset ovat tummia.
Mielipiteessä esitetty kritiikki rantaan rajautuvien
tonttien rakennusten määräämisestä väriltään yksinomaan tummiksi on aiheellinen. Määräys ei vastaa alkuperäisen kaavan rakentamisohjeiden tavoitteita eikä huomioi eri tonteilla tällä hetkellä käytettyjä rakennusten julkisivuvärejä.
Kaavamääräys muutetaan muotoon:
Rakennusten on sopeuduttava massoittelultaan,
materiaaleiltaan, sijainniltaan ja väritykseltään ympäristöönsä ja rantamaisemaan.

MIELIPIDE 9
Mielipide 21.2.2021
9.1
Kiinteistön (610-36) suurin sallittu kerrosluku tulee
olla II.
Asemakaavaluonnoksessa osoitettu kerrosluku on I
u 3/4. Tätä kerroslukumääräystä on korttelissa perusteltu sillä, että se mahdollistaa huvilamaisen rakentamisen. Nykyisin 610 ei tällaisia huvilamaisia
rakennuksia ole Nordenswanin asumatonta huvilaa
lukuun ottamatta. On ristiriitaista, että kadun toiselle
puolelle (kiinteistölle 27) määräys on 2-kerroksinen.
Kapealle tontille (610-36) tulee sallia (maksimissaan)
2-kerroksisen talon rakentaminen. Pyyntömme on
linjassa olemassa olevan Poransaaren länsirannan
rakennuskannan kanssa. Lähes jokaisessa rannan
kiinteistössä on ikkunat kahdessa tasossa järvelle
päin. Kahteen kerrokseen rakentaminen mahdollistaa rakennusalan tehokkaamman käytön ja rakennusten massojen järkevämmän sijoittelun tontille.
Pyrkimyksenä ei ole rakentaa asuinrakennusta, missä järveltä päin näkyisi kolme kerrosta.

Korttelin 610 tontit 36 ja 38 ovat alueen muita tontteja merkittävästi kapeampia, mikä perustelee mielipiteessä esitettyä enimmäiskerroslukua II. Korttelin 610 tonttien 36 ja 38 enimmäiskerrosluvuksi
osoitetaan II.
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9.2
Kattokaltevuus vaade tulee poistaa tai sallia myös
loivemmat kattokulmat. Kiinteistölle asemakaavaehdotuksessa osoitettu kattokaltevuus on 1:2 tai 1:1,5.
Nykyinen Poransaarenrakennuskanta on rakennettu
pääosin kattokaltevuudella 1:2,5. Emme näe perusteltuna muuttaa kattokaltevuuksia jyrkemmäksi (1:2
tai 1:1,5) sillä se tuo turhaa lisäkorkeutta rakennuksiin, eikä ole linjassa nykyisen rakennuskannan
kanssa. Lisäksi pulpettikatolle (jonka asemakaavaehdotus mahdollistaa), ei näin jyrkkä kaltevuus sovi.
Kaavan tulisi sallia maltilliset kattokulmat; 1:4-1:2.
Kattokaltevuuden, kerrosluvun ja värityksen osalta
asemakaavaehdotus ei ole onnistunut. Kaavalla
ohjataan talotyyppiin, jollaista nykyasuntokannassa
ei ole. Moderni rakentaminen suosii maltillisia
kattokulmia. Kattokaltevuus yhdistettynä kerroslukuun 1u3/4 on arkkitehtuurisesti haastava. Pulpettikatolle kattokulmamääräys on aivan liian jyrkkä.

Kattokaltevuuksia ohjaava kaavamääräys muutetaan muotoon;
Harjakattoisen sauna- ja asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:1,5-1:3. Pulpettikattoisen
asuinrakennuksen kattokaltevuus tulee olla 1:3-1:5
ja pulpettikattoisen saunarakennuksen kattokaltevuus saa olla enintään 1:4.

9.3
Erillisen saunarakennuksen paikka tulee sallia lähemmäksi rantaa maastonmuotojen takia.

Maastotarkistuksessa korttelin 610 tontin 36 alueelta ei havaittu merkittäviä kynäjalavia. luo-1- kaavamerkintä poistetaan tontin alueelta. Kaavan muutosalueella kasvavat yksittäiset kynäjalavat turvataan kaavaehdotuksessa esitetyllä yleismääräyksellä: Alueella esiintyy rauhoitettuja kynäjalavia,
jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja
muussa maankäytössä sekä ympäristönhoidossa.

Luo-1 merkintä on kiinteistön osalta virheellinen ja
tulee poistaa asemakaavasta. Kiinteistöllä ei ole
rannassa kynäjalavia lukuun ottamatta pohjoisrajalla
olevaa puuta. Nyt Luo-1 merkintä on osoitettu
virheellisesti koko kiinteistön alalle rannan tuntumassa. Rantasaunan luonnollinen paikka kiinteistöllä on
rannan jyrkässä rinteessä vastaavalla tavalla kuin
naapurikiinteistöllä Poransaarentie 38.

9.4
AO tontin muuttaminen AR tontiksi poistettava asemakaavasta.
Ostimme AO tontin (610-36) kesällä 2019. Tällöin
sitä vastapäätä oli kaavoitettuna kaksi omakotitonttia
25 ja 27. Nyt nuo kaksi tonttia on korvattu kaavassa
suurella rivitalotontilla, jolle sallitaan kerrosluku II.
Emme hyväksy tätä kaavamuutosta:
- Liikenne saaren päätyyn moninkertaistuu, kun asukasmäärä rivitalon myötä kasvaa. Alueen
viihtyisyys ja rauhallisuus kärsii merkittävästi rivitalorakentamisesta.
- Tie saaren eteläkärjessä on erittäin kapea, mikä
mahdollistaa liikenteen ainoastaan yhteen
suuntaan kerrallaan. Tällaiseen paikkaan usean
asunnon rakentaminen ei ole perusteltua.
Kaavaluonnoksen tontti 27 tulee pitää kahtena AO
tonttina (tai yhdistää yhdeksi AO tontiksi), jotta
liikennemäärä saaren päässä pysyy lähellä nykytasoa. Kerroslukumääräys tulee olla sama kuin tontilla
36. Ei ole perusteltua, että vastapäätä sallitaan kaksi
kerrosta 1:3 tai 1:4 kattokulmalla ja tien toisella
puolella kerrosluku on 1u3/4 ja kattokulma 1:2 tai
1:1,5. Kaava on korttelin osalta epälooginen.

Korttelin 610 tontin 36 saunan rakennusala on rajattu jo kaavaluonnoksessa varsin lähelle rantaa
eikä kaavaehdotuksessa osoitetun suurehkon kerrosalaltaan enintään 30 m2 saunan sijoittaminen
lähemmäksi rantaa ole perusteltua, vaikka naapuritontin vanha sauna onkin rakennettu rantapengertä
leikaten hyvin lähelle rantaa.
Kaavaluonnoksessa osoitetun korttelin 610 ARtontin 27 toteutumisesta voi aiheutua mielipiteessä
kuvattuja vaikutuksia. Liikenne tulee alueen toteutuessa lisääntymään ja Poransaatien katualuetta
voidaan joutua parantamaan.
Poransaaren eteläosaan Poransaarentien itäpuolelle on osoitettu jo vanhassa kaavassa tavanomaisia AO- tontteja tehokkaamman rakentamisen
mahdollistava AP- alue. Kaavaluonnoksessa osoitettu AR- alue sijaitsee tämän AP- alueen vieressä.
Kiinteistön suuri pinta-ala mahdollistaa kyseisen
kiinteistön tavanomaisia AO- tontteja tehokkaamman rakentamisen. Lisäksi kiinteistön omistajan
tavoitteena on kehittää aluetta tavanomaisia AOtontteja tehokkaampaan rakentamiseen.
Kaavaluonnoksessa osoitettu korttelin 610 ARtontti 27 muutetaan asuinpientalojen tontiksi (AP).
Lisäksi katualuetta levennetään katualueen parantamisen mahdollistamiseksi. AP- tontin enimmäiskerroslukua ei muuteta, jolloin kaavaehdotus on
mielipiteessä esitetyin perustein loogisempi mielipiteen esittäjän tontille kaavaehdotuksessa osoitettuun enimmäiskerroslukuun II nähden.
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MIELIPIDE 10
Mielipide
Mielipiteenä esitetään alustavia ehdotuksia tontinkäyttösuunnitelmista voimassa olevan asemakaavan
korttelin 610 tonteille 25/27.
Alueelle esitetään sijoitettavaksi viisi paritaloa ja niitä
palvelevia varastorakennuksia sekä autokatoksia.
Tavoitteen mukaisesta rakentamista on laadittu kaksi
alustavaa suunnitelmaversiota.

Voimassa olevan asemakaavan korttelin 610 tonttien 25 ja 27 alue osoitetaan kaavaehdotuksessa
yhtenä asuinpientalojen korttelialueen (AP) tonttina
27. Mielipiteenä esitetyn tontinkäyttösuunnitelman
mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa asemakaavan AP- alueella.

MIELIPIDE 11
Mielipide 2.2.2021
11.1
Mielipide koskee tiloja Mäntykärki RN:o t
1:148,Saari;hattula (82-424-1-148) ja Mäntykärki II
RNo: 1:147, Saari, Hattula (82-424-1-147).
Asemakaavaluonnoksessa on hyvin huomioitu alueen ainutlaatuinen luontoarvo sekä maisemallinen
arvo.

Asemakaava-alueen kulkuyhteydet järjestetään
pääasiassa katualueina, joiden toteuttaminen ja
ylläpito tapahtuu kunnan toimesta. Kyseinen Alasaarentien katualue on osoitettu katualueena jo
alueen vanhassa asemakaavassa. Kulkua usealle
AO- tontille ei ole perusteltua järjestää mielipiteessä
esitetyllä tavalla yksityistienä. Kaavaluonnosta ei
muuteta mielipiteen perusteella tältä osin.

Huomatuksen kohde on tie, joka on piirretty leikkaamaan hienoa Mäntykärkeä noin 4 m leveydeltä.
Kaupunkimainen tie tulee pilaamaan arvokkaan
mäntymäen maiseman, jos se tehdään kaavaluonnoksessa piirretyllä tavalla. Toivomme, että tie tonteille 14,16 50 ja 51 tulee rakenteeltaan olemaan
yksityistie niin kuin se nyt on, minkä tontin omistaja
on rakentanut vuonna 1998. Tonteille 12,52 ja 53
käynti voi tapahtua Alasaarentieltä käsin.
Haluamme, että korttelin 609 katualue tulee säilyttää
kaavassa nykyisellään tonteille menevänä yksityisenä maa-alueena niin rakenteellisesti että sijainniltaan. Nykyinen tiealue on yksityisellä maalla ja sen
tulisi olla mahdollisimman kapeana, jolla turvataan
kaavassa osoitettu maisemallisesti merkittävien
mäntymetsien alueet.
11.2
Luontoarvot
Kaavamuutoksen luontoselvityksen mukaan korttelin
609 tontille 12 on merkitty yksittäinen monirunkoinen
kynäjalava merkinnällä "Merkittävä rauhoitettu kynäjalava." Haluamme, että merkintä poistetaan kaavaluonnoksesta, koska puu on huonokuntoinen ja haittaa viereisen talousrakennuksen kunnossapitoa.

Rauhoitetut kynäjalavat joudutaan huomioimaan ja
turvaamaan riittävällä tavalla asemakaavan muutoksessa. Kaavaluonnoksessa käytetty yksittäisten
kynäjalavien merkitsemistekniikka on kuitenkin
osoittautunut toimimattomaksi ja tästä merkitsemistavasta on perusteltua luopua.
Kaavamuutoksen luontoselvityksen ja kunnan suorittamien kynäjalavamittausten perusteella merkittäviksi katsotut kynäjalava-alueet osoitetaan kaavaehdotuksessa luo-1- rasterimerkinnällä ja kaavan
yleismääräyksiin lisätään määräys ” Alueella esiintyy rauhoitettuja kynäjalavia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja muussa maankäytössä
sekä ympäristönhoidossa”, jolla turvataan myös luo1- alueiden ulkopuolella esim. tonttialueilla sijaitsevat yksittäiset kynäjalavat. Näin kaavaehdotuksessa
ei enää osoiteta erillisellä kaavamerkinnällä myöskään korttelin 609 tontilla 12 olevaa kynäjalavaa.
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MIELIPIDE 12
Mielipide 12.1.2021
12.1
Mielipide koskee tilaa 82-424-1-146 (Alasaarentie 3).
Mielipiteenä esitetään kaavaluonnoksessa osoitetun
korttelin 609 tontin 3 rakentamisen tehokkuusluvun
nostamista e=0.1 > e=0.25. Perusteluna esitetään
lähialueiden tonteille osoitettu rakentamistehokkuus.

12.2
Tila 82-424-1-146 alueelle tulee kaavoittaa kolme
AO- tonttia, joista kaksi rajautuu rantaan ja yksi sijoittuu takamaastoon. Kulku tonteille tulee järjestää jatkamalla Yläsaarentien katualuetta. Vanhalla rakennuspaikan pihapiirissä oleva tammi ja neljä suurta yli
100- vuotiasta mäntyä tulee jäädä vanhasta rakennuspaikasta muodostettavalle tontille.
12.3
Kaavaluonnoksessa osoitetun korttelin 609 tontin 3
kerrosluku ½ k I ei vastaa todellisuutta, koska tontilla
sijaitseva talo on kaksikerroksinen. Merkintä tulee
korjata.
12.4
Kaavaluonnoskartasta puuttuu tilan yli 100- vuotias
sauna.

12.5
Tontille johtava pihatie ei kulje kaavaluonnoskartassa kuvatulla tavalla, vaan talon eteläpuolisella tasalla
olevalle parkkipaikalle.

Kaavaluonnoksessa osoitetulle vanhalle pintaalaltaan merkittävän suurelle tontille osoitettu tehokkuusluku e=0.1 tuottaa yhdelle tontille varsin
suuren rakennusoikeuden. Kaavaluonnoksessa
osoitetun yhden suuren tontin jakaminen mielipiteessä esitetyllä tavalla useammaksi tontiksi perustelee tehokkuusluvun nostamista. Tilan 82-424-1146 alueelle kaavaehdotuksessa osoitettavien tonttien tehokkuusluvuksi osoitetaan e=0.2, kuten pääosalla muitakin rantaan rajautuvia AO- tontteja.
Kaavaluonnoksessa tilan 82-424-1-146 alueesta
osoitettu AO- tontti 3 jaetaan kolmeksi AO- tontiksi
ja Yläsaarentien katualuetta on jatkettu mielipiteessä esitetyllä tavalla. Mielipiteessä esitetyt tammi ja
männyt on rajattu kuuluviksi maastomittaukseen
perustuen vanhasta rakennuspaikasta muodostettavan tontin 3 alueeseen.
Kerrosluvuksi muutetaan tontin 3 toteutuneen rakentamistilanteen mukaisesti ½ k I u ¾.

Sauna puuttuu kaavan pohjakartasta. Pohjakartalta
puuttuneita rakennuksia on mitattu maastossa kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa. Myös tilan 82424-1-146 vanha sauna on kartoitettu siten, että
rakennuksen sijaintitietoa voidaan hyödyntää kaavasuunnittelussa.
Kyseinen pihatie kuvautuu kaavan pohjakartassa
virheellisesti. Pohjakartta on tältä osin vanhentunut
tai virheellinen Tien sijainnilla ei kuitenkaan ole
merkitystä kaavasuunnittelun kannalta, joten pihatietä ei ole tarpeen erikseen mitata kaavasuunnittelua varten eikä kaavan pohjakarttaa ei ole tarpeen
päivittää pihatien osalta.

MIELIPIDE 13
Mielipide 13.1.2021
13.1
Asemakaavan ajantasaistamisen tarve.
Mielipiteessä esitetään, että kaavan ajantasaistamisen tarve kuvataan puutteellisesti ja epäselvästi.
Muutostarve ja väite voimassa olevien asemakaavojen sisältöjen osittaisesta vanhentumisesta on jäljempänä kerrotulla tavalla perusteeton. Muutostarve
ja itse muutos voi kohdistua pelkästään kaavateknisiin seikkoihin eli asemakaavamääräysten esittämistapaan ja täydentämiseen selvityksiin perustuvien
luonnonsuojelualueiden, luonnonmuistomerkkien,
viitasammakon lisääntymisalueiden, suojeltavien
kynäjalavien kasvupaikkojen, arvokkaiden rantalehtojen sijaintipaikkojen ja suojeltavien rakennusten ja
rakennettujen ympäristökokonaisuuksien osalta.

Poransaaren asemakaavan muutosta on ryhdytty
laatimaan kunnan määrittelemän muutostarpeen
lähtökohdista. Kaavaprosessin aikana voi tulla esille myös uusia muutostarpeita, joiden osalta asemakaavan muutosmahdollisuudet myös tutkitaan.
Aleen rakentaminen ei ole toteutunut kaikilta osin
alkuperäisen asemakaavan ja asemakaavaa täydentävän rakentamisohjeen mukaisesti. Rakentamisohjeet on tarkoitettu osin suosituksiksi ja osin
sitoviksi. Kaavan rakentamisen ohjaus ja rakentamisohje on koettu niin rakentajien kuin kunnan rakennusvalvonnan kannalta osin epäselviksi ja nykyisten tavoitteiden mukaista rakentamista rajoittaviksi. Kunta on katsonut, että vanha kaava on tarkoituksenmukaisempaa päivittää kokonaisuutena
uudelleen verrattuna nykytilanteen mukaiseen yksittäistapauksina tapahtuvaan poikkeamislupahar-

H A T T U L A N K U N T A , PORANSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS
VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
kintaan.
Mielipide kirjataan tiedoksi ja kaavamuutoksen
valmistelua jatketaan kunnan asemakaavamuutoksen käynnistämispäätöksen mukaisesti.

13.2
Lähtökohdat
Lähtökohdaksi arvioinnissa on otettava voimassa
oleva Hattulan kunnanvaltuuston 18.5.1987 vahvistama ensimmäinen Poransaarta koskeva rakennuskaava (joka asemakaavana voimassa), jotta voidaan
arvioida väitettä voimassa olevan asemakaavan
vanhentumisesta.
Alkuperäisen kaavan kaavaselostuksesta havaitaan,
miten arvokkaaksi Vanajaveden kapeikkoon pistävä
jylhä niemi luonnonympäristöineen koettiin. Se käy
ilmi mm. kaavan tavoitteista ja kaavan kokonaisrakenteesta, alueen erityispiirteiden ja suojelukohteiden (kynäjalavat) sekä luonnonympäristön kuvauksista sekä kaavan toteuttamisessa rakentamisen
ohjausta varten laadituista kaavaa täydentävistä rakentamisohjeista 1987
Voimassa olevan asemakaavan tavoitteena oli uuden viihtyisän ja luonnonolosuhteiltaan miellyttävän
pientaloalueen muodostaminen. Alueelle tulevien
rakennuspaikkojen tuli olla suhteellisen väljiä ja rakentamisen sijoittamisessa pyrittiin säilyttämään ranta-alue ja lakialueet luonnontilaisina. Yleisilmeeltään
toivottiin viihtyisää, mutta kuitenkin tehokasta maankäyttöä.
Maisemassa voimakkaasti näkyvät reunavyöhykkeet
oli pyritty säilyttämään: rantavyöhykkeen maiseman
luonne tuli säilyttää luonnonmukaisena ja hoitaa niin,
ettei maiseman luonne oleellisesti muutu (s-alue).
Kaavaselostuksen mukaan erillispientalojen (AO)
rakennuspaikkojen (51), joista 26 kunnan maalla,
kerrosluku rakentamattomilla rakennuspaikoilla vaihteli ½ 1:stä 1:teen ja rakennusoikeus e= 0,15 tehokkuusluku , rivitalojen(AR) rakennuspaikan kerrosluku
oli ½ 1 ja tehokkuusluku e= 0.20.
Kaavamääräysten mukaan erillisen saunarakennuksen rakennusalalle (sa) sai rakentaa enintään 25 km2 suuruisen saunarakennuksen; saunarakennuksen rakennusala oli kaavassa sijoitettu suojeltavan
rantavyöhykkeen (s) ulkopuolelle, Poransaaren niemeä kiertävän viemärilinjan yläpuolelle.
Voimassa olevaan kaavaan sisältyvä edellä tarkoitettu rantaviivan ja rakennusalan väliin jäävä luonnonmukaisena säilytettävä suojavyöhyke (s) on samalla
suojellut ja suojelee mm. muutosehdotuksessa tarkoitettujen kynäjalavia. Tämän suojavyöhykkeen
merkityksestä rantakasviston ja - puuston suojelemisessa muutosehdotuksen selostuksessa ei mainita
sanaakaan.

Kaavamuutoksen laatimisen lähtökohtana on alueen voimassa oleva asemakaava. Pääosalla aluetta
on voimassa Hattulan kunnanvaltuuston 18.5.1987
hyväksymä asemakaava. Alkuperäiseen kaavaan
on laadittu myöhemmin kaksi pienialaista kaavamuutosta. Lisäksi alkuperäiseen asemakaavaan on
liittynyt osin suositusluonteiset ja osin määrääviksi
tarkoitetut rakentamisohjeet.
Tämän koko aluetta koskevan asemakaavan päivityksen laadinnassa on pyritty tunnistamaan alueen
alkuperäisen asemakaavan ja aiempien asemakaavamuutosten kaavaratkaisujen lähtökohdat ja tavoitteet sekä kaavaratkaisujen sisältökysymykset.
Toisaalta alueen vanhan kaavan rakentamista ohjaavien kaavamääräykset ja rakentamisohjeet on
koettu kunnassa tulkinnanvaraisiksi eikä niiden soveltaminen ole ollut kunnan rakennusvalvonnalle
yksiselitteistä.
Tulee huomioida, että myös alkuperäinen asemakaava olisi ollut mahdollista laatia joidenkin alueiden
osalta eri tavalla vaarantamatta alkuperäiselle asemakaavalle asetettuja tavoitteita ja Poransaaren
erityispiirteitä. Kunkin ajankohdan mukainen kaava
heijastaa aina myös alueen maanomistajien sen
hetkisiä tavoitteita. Alkuperäinen asemakaava olisi
voitu laatia joidenkin alueiden osalta myös toisella
tavalla ja siitä huolimatta Poransaaren alueesta olisi
muodostunut mielipiteessä esitetyllä tavalla viihtyisä, mutta myös maankäytöltään tehokas rakentamisalue. Ja alueen erityisarvot olisi myös voitu
tässäkin kaavaratkaisussa huomioida ja turvata.
Tämä asemakaavan muutos pyritään laatimaan
siten, että kaava turvaa mielipiteessä esille tuodut
Poransaaren erityispiirteet jatkossakin.
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13.3
Muutosehdotuksista

Kaavamuutos on tarkoitus laatia mielipiteessä esitetyt Poransaaren alueen ja lähiympäristön ominaispiirteet ja erityisarvot huomioiden.

Poransaaren asemakaavarakenteen tiivistäminen
Mielipiteessä tuodaan esille alueeseen kohdistuvat
erityisarvot mm. kuuluminen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen, sijainti Hattulan Pyhän Ristin kirkon valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) läheisyydessä.
Muun ohella nämä seikat ovat pitkälti määrittäneet
voimassa olevassa kaavassa vahvistetut suurimmat
sallitut kerrosluvut ja rakennusoikeudet sekä suojavyöhykkeiden välttämättömyyden. Alkuperäiset suojeluarvot ovat vastoin kunnan väitettä muuttumattomina voimassa ja siten edelleen arvoina tavoiteltavia.
Kuten edellä on todettu, tehokas maankäyttö on otettu huomioon jo voimassa olevaa asemakaavaa laadittaessa. Poransaari kapeikkoineen on jo varhain
tullut tunnetuksi erityisesti jylhästä länsirannastaan
kuuluisan laivareitin kupeessa. Tämä länsiranta jää
kaavaehdotuksessa kuitenkin lähes huomiotta ja
virheellisesti myös kokonaan mainitsematta esim.
kerrosten lukumäärän lisäämisen osalta; kerrosluku
ehdotetaan korotettavaksi 1 u ¾:ksi myös länsirannan osalta, lukuun ottamatta tonttia 3 (sr). Voimassa
olevassa kaavassa määräämällä kerrosluku pienemmäksi eli 1 ½:ksi on nimenomaan pyritty sopeuttamaan rakennukset maisemaan ja maastoon.
Kaavarakenteen tiivistämisestä on kysymys myös
siinä, kun korttelin 610 erillispientalojen tonteista 25
ja 27 ehdotetaan muodostettavaksi yksi rivitalotontti
27 (AR) . Rivitalo, jonka suurin sallittu kerrosluku olisi
II, muodostaisi jatkoa aikaisemmin rakennettujen
rivitalojen ”muuriin”, jotka yhdessä tehokkaasti sulkisivat näkymät Poransaaren lahdelle. Kun rivitalo
sijoittuisi lähes Poransaaren kärkeen, lisääntyvä liikenne lisäisi merkittävästi liikenteen aiheuttamaa
häiriötä Poransaarentien koko matkalta. Voimassa
oleva asemakaava turvaa niemen kärkialueen ilmavuuden, kun tontit 25 ja 27 ja niille rakennettavat erilliset pientalot pysyvät erillään. Rivitalo ei yksinkertaisesti sovi erillispientalojen alueelle eikä Poransaareen muuallekaan.
On itsestään selvää, että myös voimassa olevaa
kaavaa laadittaessa esitettiin vastaavia vaatimuksia
tai toivomuksia kerrosten lukumäärän ja rakennusoikeuden kasvattamisesta kuin tämän muutoshankkeen yhteydessä nyt esitetään. Tuolloin punninta on
tehty ympäristön ja maiseman turvaamisen eduksi;
asemakaavalla on torjuttu ylisuuret vaatimukset ja
määritelty ne rajat, joiden puitteissa Poransaaren
ainutlaatuisuus voidaan taata. Poransaaren alue on
tällä hetkellä laadukas ja haluttu asuinalue. Kaavaselostuksessa (5.4.5) esitetty väite, että kaavarakenteen tiivistämisellä Poransaaresta voitaisiin
kehittää entistä laadukkaampi ja halutumpi asuinalue, ei ole uskottava eikä väitteen tueksi ole esitetty
mitään selvitystä. Päinvastoin tiivis rakentaminen
koetaan yleisestikin haitalliseksi. Kun vielä koronapandemian uhkaan joudutaan varautumaan pitkään vallitsevan pandemian jälkeenkin, väljän raken-

Mielipiteessä esitetty Poransaaren länsirannan rakentamista on tarkoitus ohjata siten, rakentaminen
tulee sopeutumaan esitetyllä tavalla maisemaan ja
maastoon. Mielipiteessä esitetty tontin kolme päärakennus on todellisuudessa hyvin korkea ja rakentaminen on toteutettu vesistön suuntaan kolmessa
kerroksessa eikä vanhassa kaavassa ja kaavaluonnoksessa käytetty kerroslukumerkintä vastaa todellisuutta. Vaikka korkea rakennus sijaitsee alueen
korkeimman mäen lakialueella, niin kyseinen rakennus sopeutuu hyvin rantamaisemaan. Kaavaluonnoksessa esitetty kerrosluvun nostaminen
mahdollistaa ullakkokerroksen hyödyntäminen rakentamisen hieman tehokkaammin kerrosalaan
luettavaksi tilaksi eikä muutos heikennä kaavan
rakennuksien maisemaan sopeutumista.
Poransaaren eteläosaan Poransaarentien itäpuolelle on osoitettu jo vanhassa kaavassa tavanomaisia
AO- tontteja tehokkaamman rakentamisen mahdollistava AP- alue. Kaavaluonnoksessa osoitettu ARalue sijaitsee tämän AP- alueen vieressä. Kiinteistön suurehko pinta-ala mahdollistaa kyseisen kiinteistön tavanomaisia AO- tontteja tehokkaamman
rakentamisen. Lisäksi kiinteistön omistajan tavoitteena on kehittää aluetta tavanomaisia AO- tontteja
tehokkaampaan rakentamiseen.
AR- alue muutetaan kaavaehdotukseen AP- alueeksi.

Kaavamuutoksella pyritään siihen, että Poransaari
on jatkossakin laadukas ja haluttu asuinalue.
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tamisen merkitys tälläkin perusteella vain korostuu.
Pelkästään Hattulan kunnan Poransaarta koskevat
maankäytölliset suunnitelmat ja tavoitteet, joita ei ole
tarkemmin kerrottu, tahi maanomistajien vaatimukset
suuremmasta kerrosluvusta tai rakennusoikeudesta
eivät riitä perusteiksi tiivistää kaavarakennetta varsinkin, kun Poransaari kaavan mukaan rakennettunakin on jo tiuhaan rakennettu.
Kun Poransaaren kaavoitusta arvioidaan kokonaisuutena, kaavaselostuksesta tai muualtakaan ei ilmene yhtäkään hyväksyttävää perustetta
ehdotetulle kaavarakenteen tiivistämiselle. Mitä tämä
” kunnan kehitys” ylipäänsä kaavamuutoksen tarpeen perusteena tässä tapauksessa voisi tarkoittaa
ja miten se voisi ilmetä Poransaaressa, on jäänyt
täysin selvittämättä. Jos sillä tarkoitetaan jäljempänä
28. kohdassa selostettua uuden tontin 54 muodostamista käyttötarkoituksen vastaisesti viheralueesta
(VL) asuntotarkoituksiin ”taajamarakenteen tiivistämiseksi”, peruste on tässä tapauksessa täysin virheellinen, lainvastainenkin. Kysymyksessä ei myöskään voi olla sellaisesta asuntotuotannon tarpeesta
ja sen tyydyttämisestä, jota tässä tapauksessa voitaisiin pitää yhtenä kunnan kehityksen osatekijänä.
Poransaari ei ylipäänsä ole sellaista aluetta, saati
taajama-aluetta, johon kaavarakenteen tiivistämistä
voisi edes harkita kohdistettavaksi. Kunnalla kaavoitusmonopolin haltijana on tosin harkintavalta, mutta
tässä tapauksessa kunta käyttää harkintavaltaansa
väärin.
RL 54 §:n 2 momentin mukaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Toteutuessaan
ehdotuksessa tarkoitettu kaavarakenteen tiivistäminen välttämättä tuhoaisi näitä arvoja. Ehdotuksen
sisältövaatimus ei siten tältä osin täyty, joten ehdotusta ei lainvastaisena voi hyväksyä.
Suojeluvyöhykkeen (s-alue) poistaminen ja erillisen
saunarakennuksen rakennusalan rajoituksen poistaminen niin, että entistä suuremman saunan saisi
rakentaa sanotulle vyöhykkeelle.
Voimassa olevassa asemakaavassa rantavyöhykkeen maiseman luonne tulee säilyttää ennallaan ja
rantaan ulottuvat rakennuspaikan osat tulee säilyttää
luonnonmukaisena ja hoitaa niin, ettei maiseman
luonne oleellisesti muutu (s). Lisäksi rakentamisohjeissa on kullekin kunnan myymälle (26) tontille laadittu maisema-arkkitehdin laatimat ohjeet kasvillisuuden käsittelystä tontilla. Ohjeiden mukaan omarantaisille tonteille on mahdollisuus avata korkeintaan 10 m leveä näkemäaukkoa. Muilta osin rantaa
ei saa raivata. Rakentamisen ohjaukseen on asemakaavan laatimisen yhteydessä panostettu poikkeuksellisen paljon. Rakentamisohjeiden sisältö rakentamisen ohjauksessa on ollut erinomainen ja on edelleenkin pätevä. Tämä sisältö pitäisi ehdottomasti
sisällyttää voimassa olevaan asemakaavaan sen
sitoviksi määräyksiksi. Kaavaehdotuksen selostuksessa nyt korostettu rakentamisen ohjaukseen panostaminen ikään kuin uutuutena on siten harhaanjohtava.

Poransaaren alueella voidaan tiivistää vanhan kaavan mukaisia rakentamisalueita jakamalla vanhan
kaavan mukaisia suuria tontteja useammaksi tontiksi tai osoittamalla vanhan kaavan mukaisille rakentamisalueille tehokkaamman rakentamisen maankäyttöä.
Toisaalta kaavamuutoksella voidaan tutkia vanhan
kaavan mukaisten rakentamisalueiden laajenemismahdollisuuksia maa- ja metsätalous- sekä virkistysalueiksi kaavoitetuille alueen osille.
Vanhojen rakentamisalueiden tiivistämisessä ja uusien rakentamisalueiden osoittamisessa rakennetun
ympäristön ja luonnonympäristön vaaliminen tulee
huomioida eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa
hävittää, kuten mielipiteessä esitetään.

Mielipiteessä esitetty vanhan kaavan suojeluvyöhyke (s) ei ole suojelualue, vaan luonnonmukaisena
säilytettävä rakennuspaikan osa, jota on alkuperäisen asemakaavan määräyksen mukaan hoidettava
niin, että maiseman luonne ei olennaisesti muuta.
Vuoden 2002 kaavamuutoksessa s- kaavamerkinnälle on muotoiltu hieman eri määräys. Ainostaan
vuoden 1994 kahta tonttia koskevassa kaavamuutoksissa s- merkinnän selityksenä on ollut suojelualue, mutta ilman alkuperäisen kaavan kaavamääräyksiä. Mielipiteessä esitetty s- kaavamerkintää on
sovellettu rantaan rajautuvilla tonteilla käytännössä
eri tavoin. Pääosalla tonteista rantavyöhyke on säilytetty varsin puustoisena, mutta osalla tonteista
nurmikkoalueet ulottuvat rantaan saakka. Rantavyöhykkeellä on lähelle rantaviivaa rakentuneita
vanhoja saunoja ja vanhan kaavan ohjaamina hieman kauemmaksi rakentuneita uudempia saunoja,
jotka erityisesti Poransaaren länsirannalla sijoittuvat
maastoltaan varsin korkealle ja osalla tonteista
myös vesistölle näkyvälle rannanosalle.
Kaavamuutoksella pyritään täsmentämään rantaan
rajautuvien tonttien saunojen rakentamista ja edistämään rakentamisen sopeutumista rantamaisemaan. Lisäksi pyritään huomioimaan vanhaa kaava
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Sanottu suojeluvyöhyke on sisältynyt kaikkiin kolmeen 1987, 1994 ja 2002 vahvistettuun asemakaavaan. Kaavamääräykset on siten annettu sekä aikaisemmin voimassa olleen rakennuslain (RakL) että
sen kumonneen 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) voimassa ollessa. Sanotun
rajoitusmääräyksen sisällyttäminen asemakaavaan
edellyttää, ettei määräys ole kiinteistönomistajan
kannalta kohtuuton. Vanhimmat määräykset ovat
olleet voimassa yli 37 vuotta ja nuorinkin yli 19 vuotta. Suojelumääräys voidaan MRL 57 §:n 2 momentin
nojalla edelleen pysyttää, kun määräys ei ole kohtuuton saati vanhentunut, olosuhteet eivät näiltä osin ole
muuttuneet: tähän siis kohdistuu kunnan edellä tiedotteessa esittämä väite suojeluarvojen ja rakennusalojen rajauksien vanhentumisesta.

Kaavaehdotuksen selostuksessa suojelumääräyksen
poistamista ja saunan rakennusalan muuttamista
sekä saunan koon kasvattamista 25 m2:stä 35 km2:iin on käsitelty rakentamisen ohjausta koskevina
kysymyksinä. Näin ei ole, vaan kysymys on asemakaavan sisältövaatimuksen täyttymisestä. Selostuksesta ei ilmene mitään perustetta eikä sellaista voida
esittääkään, miksi suojelumääräys esitetään poistettavaksi ja saunan rakennusala ulotettavaksi aina
poistetulle suojeluvyöhykkeelle saakka sekä saunan
koko olennaisesti suuremmaksi, vaikka nämä määräykset aivan olennaisesti muuttaisivat länsi- ja pohjoisrannan maisemakuvaa tuhoten ne lopullisesti.
Toisaalta selostuksen osiossa, jossa selostetaan
muutoksen vaikutuksia luonnonympäristöön ja maisemaan, todetaan ristiriitaisesti, miten ”maankäytön
suunnittelussa, rakentamisessa ja ympäristön hoidossa on huolehdittava siitä, että maisemarakenteen
arvokkaat ominaisuudet säilyvät.” Ehdotus ei MRL
54 §:n 2 momentin säännös huomioon ottaen täytä
asemakaavan sisältövaatimusta, joten ehdotusta ei
tältäkään osin voi lainvastaisena hyväksyä.
Saunan rakennusalan muuttamista ja saunan koon
kasvattamista koskevat muutosehdotukset, jos ne
hyväksyttäisiin, saattavat olla kunnan kannalta ongelmalliset ainakin niiden yhdeksän (9) omarantaisen
tontin omistajan suhteen, jotka ovat rakentaneet varsin arvokkaat saunansa voimassa olevan
asemakaavan mukaisesti suojeluvyöhykkeen ulkopuolelle, rantaa kiertävän viemärilinjan yläpuolelle,
viimeisin vuonna 2020. Vaikka erillisen saunarakennuksen muutettu rakennusalavaraus tarkoittaisikin
myös sanotuille tonttien omistajille uudenlaista mahdollisuutta rakentaa sauna lähemmäksi rantaviivaa,
jo pelkästään taloudellisista syistä on pidettävä varsin todennäköisenä, ettei jo rakennettujen saunojen
osalta ehdotettua muutettua kaavamääräystä tultaisi
kuitenkaan toteuttamaan.
Kysymys tontinomistajien tasapuolisesta kohtelusta
kaavoituksessa nouseekin välttämättä esiin.

paremmin mielipiteessä esitetty saunojen rakentamismahdollisuus myös maanomistajien tasapuolisen kohtelun lähtökohdista.
Kaavaehdotuksessa osoitetaan rantaan rajautuville
tonteille saunan rakennusala (sa), jolle voidaan sijoittaa yksi yksikerroksinen kerrosalaltaan enintään
30 m² ja pohjapinta-alaltaan enintään 35 m² saunarakennus. Saunan rakennusala (sa) ohjaa saunojen
rakentamisen vanhan kaavan mukaisille rannanosille. Lisäksi rantaan rajautuville tonteille osoitetaan
saunoille rakennusala (sa1), jolle saa sijoittaa yhden yksikerroksisen kerrosalaltaan enintään 20 m²
ja pohjapinta-alaltaan enintään 25 m² saunarakennuksen. sa1- saunan rakennusaloina osoitetaan
vanhassa kaavassa s- alueella sijaitsevat muita
tontteja lähemmäksi rantaa rakentuneet saunat ja
mahdollistetaan myös muille tonteille vastaavan
saunan rakentamisen. Joillekin syvyyssuunnassa
pienille tonteille osoitetaan kuitenkin ainoastaan
yhden saunan rakentamisalue.
Rantaan rajautuvien tonttien rantavyöhyke osoitetaan luonnontilaisena säilytettäväksi alueen osaksi,
joka tulee säilyttää puustoisena (pisterasteri). Ja
aluetta on hoidettava niin, että maiseman luonne ei
olennaisesti muutu. Lisäksi kaavaehdotuksessa
osoitettujen saunojen rakennusalojen (sa1) osalta
määrätään, että rakennusalan rakentamaton osa
tulee säilyttää luonnonmukaisena ja sitä on hoidettava niin, että maiseman luonne ei olennaisesti
muutu.
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13.4
Kaavaehdotuksen selostuksessa mainitaan ainoastaan kaksi 1900-luvun alun Poransaaren huvilaa:
Savonjousen ja Nordenswanin huvilat. Knut Lindhin
vuonna 1912 rakentama mielipiteen esittäjien tilalla
Henneri RN:o 1:15 sijaitsevaa jugend-huvilaa selostuksessa ei mainita. Huvilaa ei myöskään ole inventoitu Hattulan rakennuskannan inventoinnissa. Huvila
ei sisälly maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen
kulttuuriympäristöjen rakennusinventointiin. Kysymyksessä on ilmeisesti tahaton virhe, koska huvilamme kuuluu keskeisesti Poransaaren vuosisadan
alun huvilayhteisöön.

Poransaaren asemakaavamuutoksen alueelle on
laadittu kulttuuriympäristöselvitys ja rakennusinventointi kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa.
Mielipiteen esittäjien omistama rakennusinventoinnissa Paimelan huvilaksi (Henneri) nimetty kohde
osoitetaan kaavaehdotuksessa suojeltava rakennuksena, jolla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa (sr).

Rakennusinventointivirhe pitää korjata ennekuin kaavamuutoksessa edetään pidemmälle. On hyvin todennäköistä, että inventoinnissa huvilamme todetaan
sr-luokituksen arvoiseksi rakennukseksi. Itse rakennuksen lisäksi inventoinnin piiriin pitää ottaa koko
huvilan pihapiiri rakennuksineen. Ennen rakennusinventointiraportin valmistumista kiinteistöämme tulisi
kaavoituksessa kohdella tasapuolisesti kahden muun
Poransaaren vanhan huvilan kanssa.
13.5
Korttelissa 910 uuden omarantaisen tontin 54 muodostaminen Annamari Paimela- Whelerin ja Juha
Paimelan yhdessä omistaman tontin 26 (Henneri
RN:o 1:15, Hattula, Saari; 82-424-1-15) viereisestä
lähivirkistysalueesta (VL).
Vuoden 1987 kaavoituksessa tilaamme kohdeltiin
kovakouraisesti: kaavoituksen ansiosta saimme neljä
uutta rajanaapuria. Vastoin vanhempiemme tahtoa
länsirannan viemärilinja linjattiin kulkemaan läpi rantatörmän eli rakennuspaikan parhaimman osan läpi.
Viemärilinja muodostaa 4 m:n levyisen pysyvän rasitteen läpi rakennuspaikan. Jo pelkästään näillä perusteilla kaavoituksen tuolloin tuottama rasitus on
ollut kohtuuton ja joka tapauksessa huomattava verrattuna Poransaaren muihin kiinteistöihin nähden.
Nyt kaavaehdotuksessa esitetään, että tonttimme
viereisestä lähivirkistysalueesta (VL) muodostetaan
kortteliin 610 uusi omarantainen tonttiimme nähden
rantaa kohti kapeneva erillispientalotontti 54 ja että
lähivirkistysalueen jäljelle jäävä kartion muotoinen
loppusuikale varataan puistoalueeksi (VP), jolle sijoittuvat suuri rauhoitettu kynäjalava ja jätevesipumppaamo. Tämän jälkeen rajanaapuriemme
lukumäärä olisi kuusi.
Kysymyksessä oleva alue (VL) on Poransaaren länsirannan ainoa viheralue, joka tuo väljyyttä rakennusten tiheään ketjuun. Alue on vanhastaan ollut niittynä kylän yhteisessä käytössä, mm. höyrylaivojen
pysähdyspaikkana sekä hevosten juottopaikkana.
Alue muodostaa asukkaille yhteyden Vanajaveteen
.
Kaavamuutosten vaikutuksia koskevassa selostuksen osiossa (5.4.1) ensin todetaan, että mm. uuden
tontin 54 toteutumisella on eniten vaikutuksia lähiympäristön vanhojen rakennuspaikkojen kannalta ja
että taajamarakenteen laajenemisesta ja tiivistymisestä aiheutuu aina vaikutuksia vanhan rakennetun
ympäristön kannalta. Uusien tonttien toteutumisella

Kaavaluonnoksessa osoitettu korttelin 610 uusi AOtontti 54 osoitetaan kaavaehdotuksessa lähivirkistysalueeksi (VL).
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ei selostuksen mukaan olisi kuitenkaan kokonaisuutena merkittävää vaikutusta Poransaaren alueen
rakentuneeseen ympäristöön. Nämä perustelulausumat ovat selvästi virheelliset. Vaikutuksia on päinvastoin arvioitava kunkin tontin osalta erikseen, kun
ehdotetut muutokset kohdistuvat eri tontteihin täysin
eri tavoin.
Tämä viheralueen käyttäminen käyttötarkoituksensa
vastaisesti asuntotarkoitukseen on tullut mukaan
tähän kaavamuutokseen hyvin myöhäisessä vaiheessa, rajanaapurien täydeksi yllätykseksi, kun näin
radikaalia ja vaikutuksiltaan haitallista käyttötarkoituksen muutosta ei yksinkertaisesti osattu ennakoida. Samaa viheraluetta ja sen mahdollistamaa järvinäkymää oli 1987 kaavoituksen yhteydessä kunnan myymien tonttien tarjouskilpailussa käytetty yhtenä kauppahinnan määräytymisperusteena, hintaa
korottavana tekijänä. Tähän viheralueen käyttämiseen asuntotarkoituksiin käyttötarkoituksensa vastaisesti sisältyy kunnan kannalta aivan ilmeinen maineriski, joka horjuttaa luottamusta julkisyhteisöön sekä
sopijapuolena ja että kaavoitusmonopolin haltijana
julkista valtaa käyttäessään, kaavoitus kun muodostaa myös yhdenlaisen sopimuksen kunnan ja kiinteistönomistajan välillä. Osapuolten tasapuolisesta
kohtelusta ei voida puhua.
Tontin 54 muodostaminen muodostaa uuden kohtuuttoman lisärasituksen tonttimme käytössä. Uuden
tontin kapeneva muoto keskittää uuden tontin käytön ja siihen liittyvät toiminnot aivan tonttimme rajalle
lähelle saunarakennusta. Samalla uusi asuinrakennus sulkee kokonaan näkymät ja kulkuyhteyden entiselle puistoalueelle, joka menetetään.
MRL 54 §:n 2 momentin mukaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitetulla
alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi
puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Puistoalueen olennaiselle supistamiselle ei ole esitetty erityistä syytä. Perustelluksi syyksi ei voida hyväksyä ilmoitettua ”taajamarakenteen tiivistämistä”
käyttämällä viheraluetta asuntorakentamiseen.
Puistoalueen supistaminen on myös ristiriidassa
kaavaselostuksessa mainitun, Ylä- ja Alasaarenteiden yhdistävän uuden virkistyskulkuyhteyden perustamisen kanssa. Jotta tällä uudella kulkuyhteydellä olisi tosiasiallista, tarkoitustaan vastaavaa merkitystä, se edellyttää myös väljän kulkuyhteyden säilyttämistä Vanajaveteen ja siten kysymyksessä olevan
viheralueen säilyttämistä sellaisenaan. Poransaarentien varrella sijaitsevat muut puistot (3) ovat täysin
luonnontilassa niin, että liikkuminen niissä on mahdotonta. Näistä muista puistoista ei täysin ryteikköisinä ole menetetyn puiston korvaajiksi. Myöskään
jäljelle jätettävä, nyt lähivirkistysalueen (VL) sijasta
puistoksi (VP) merkitty suikale, johon sijoittuvat rauhoitettu kynäjalava ja jätevesipumppaamo, ei vastaa
sitä, mitä puistolta alueen asukkaiden virkistysalueena voidaan kohtuudella edellyttää. Kunnalla ei ole
oikeutta käyttää viheraluettaan asuntotonttimaan
varastona eikä esitettyä kaavoitusratkaisua voida
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perustella silläkään, että kysymys olisi jollain tavoin
hyväksyttävästä kunnan omistaman kiinteän omaisuuden ”jalostamisesta.”
Asemakaavaehdotus ei MRL 54 §:n 2 momentin
säännös huomioon ottaen täytä tältäkään osin asemakaavan sisältövaatimusta, joten ehdotusta ei voida lainvastaisena hyväksyä.
13.6
Poransaaren saavutettavuus julkisin liikennevälinein

Mielipiteessä esitetyt tiedot koskien Poransaaren
saavutettavuutta julkisen liikennevälinein kirjataan
tiedoksi.

Kaavaselostuksessa ilmoitetaan, että julkisen liikenneyhteyden Poransaareen muodostaa bussiliikenteen linja 620, jonka pysäkki on noin 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueen itäosan lähimmistä rakennuspaikoista ja noin 1 kilometrin etäisyydellä Poransaaren eteläosan rakennuspaikoista. Selostuksessa todetaan vaikutusarviona: ” Kaavalla osoitetut
tontit ovat saavutettavissa nykyisiä joukkoliikennevälineitä käyttäen alueen joukkoliikenteen nykyisen
palvelutason mukaisesti.
Kaavaselostuksen puutteena tässä ja muissakin
kohdissa on se, että vaikutusarvio puuttuu kokonaan
tai se on laadultaan heikko. Tässä on kysymys jälkimmäisestä; vastaako johtopäätös vallitsevia olosuhteita on jäänyt tarkistamatta. Miten tämä saavutettavuus on testattu ja minkä asteisesta palvelutasosta nyt on kysymys.
Bussiliikenne linjalla 620 Poransaareen ja Poransaaresta on lähes täysin riippuvainen koululaisten koulupäivistä. Kesäloman aikana bussivuoroja on vähän,
viikonloppuisin vielä vähemmän. Arkipäivisin kello
16.00 jälkeen julkista liikennettä Poransaareen ei
ole. Kun matka bussipysäkiltä Poransaaren keskiosaan on sanottu 1 kilometri, on selvää, ettei
useimmille ole mahdollista suoriutua kantamuksineen jalan suoritettavasta matkasta pysäkille tai pysäkiltä, vaan ainoaksi vaihtoehdoksi jää turvautuminen oman auton käyttöön. Tästä syystä bussin 620
käyttö on vähäistä, mikä puolestaan vaikuttaa linjan
620 kannattavuuteen ja siten sen vuorojen vähäisyyteen. Uusien tonttien saavutettavuus julkista liikennettä käyttäen on näin ollen vaikeaa. Linja 620 ei
myöskään liikennöi Parolan asemalle.
13.7
Asemakaavamääräyksistä
Ehdotetut yleismääräykset sisältävät osaksi hyvin
ylimalkaisia, arvostuksenvaraisia määräyksiä, jotka
johtavat helposti toisistaan poikkeaviin johtopäätöksiin. Määräysten tulee olla selvät niin, ettei tulkinnalle
ole sijaa.
Määräyksistä on poistettava kohta, joka sallii rantaan
rajautuvilla tonteilla käyttää luonnonkivimuuria rannan tukemiseen: kun alkuperäinen suojavyöhyke (s)
on edellä kerrotuilla perusteilla säilytettävä, se luonnollisesti edellyttää alueen säilyttämistä luonnonmukaisena. Luonnonkivimuuri ei siten tule kysymykseen. Määräys on myös sellainen, jota rakennusvalvonta ei kykene valvomaan: luonnonkivimuurilla tukeminen muuttuu hyvin helposti vesioikeuden lupaa

Rantaan rakennettavan kivimuurin on katsottu olevan hyvä tapa suojata tonttien rantoja laiva- ja veneliikenteen aaltoilusta aiheutuvaa rannan eroosiota
vastaan. Poransaaren länsirannalla on jo vanhastaan rakentunutta luonnonkivimuuria, joka on tuotu
esille myös kaavan kulttuuriympäristöselvityksessä.
Luonnonkivimuurin katsotaan soveltuvan hyvin alueen rantamaisemaan. Asemakaavalla on perusteltua mahdollistaa matalan luonnonkivimuurin rakentaminen kaava-alueelle. Kaavalla ei ohjata rakentamista vesialueelle.
Kaavaehdotuksen yleismääräyksessä määrätään,
että rantaan rajautuvilla tonteilla saa käyttää maisemakuvaan soveltuvaa matalaa luonnonkivimuuria
rannan tukemiseen.
Vanhat rakennusohjeet ovat laitureita koskevat
suositusluonteisia.
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edellyttäväksi vesistöön rakentamiseksi. Hattulan
kunnalla pitää olla hyvin muistissa oikeudenkäynti,
jonka lopputuloksena vesiylioikeus velvoitti päätöksellään poistettavaksi Poransaaressa luvattomasti
rantaan rakennetun kivipengerryksen ja rannan ennallistamisen.
Kaavaselostuksessa ei ole mitään mainintaa voimassa olevaan asemakaavaan liittyvistä Poransaaren rakentamisohjeista. Niistä on asemakaavamääräyksiin sisällytettävä ne kohdat, jotka ohjeiden mukaan olivat asemakaavan täydennyksinä sitovia
määräyksiä (vrt. KHO:2017:31). Mikään ei estä esittämästä asemakaavamääräyksiä myös kuvallisina
selittävän tekstin ohella.

Pääosalle Pornasaaren länsirannan rantatonteista
on rakentamisohjeiden suositusta mukaillen rakennettu varsin pieniä laitureita. Poransaaren pohjoisrannan ja Poransaarenlahden ranta-alueen tonteille
on rakentunut myös selvästi suositusta suurempia
laitureita. Kaava-alueen rantatonteille ei ole rakentunut venetalaita.
Kaavaehdotuksen yleismääräyksessä määrätään,
että vesialueelle ei saa rakentaa rakennuksia tai
venekatoksia. Lisäksi määrätään, että Poransaaren
länsi- ja etelärannan tonttien käyttöön ei saa rakentaa vesialueelle yli 5 m pitkää ja yli 2 m leveää laituria. Olemassa olevia laitureita voidaan kuitenkin
korjata ja ylläpitää

Laitureita ja venevajoja koskevat ehdottomat määräykset on myös sisällytettävä asemakaavamääräyksiin. Rakentamisohjeissa todetaan: ”Veneitä varten alueella on kaksi venevalkamaa, jonne kunta
rakentaa asianmukaiset venelaiturit ja talvisäilytyksen. Sijoittamalla veneet yhteiseen rantaan estetään
Poransaaressa rantojen muodostuminen erilaisten
laiturirakenteiden ryteiköksi”. Näin siis vuonna 1987.
Tilanne ei näinä 34 vuotena ole muuttunut miksikään. Venevajoja ei saa rakentaa. Määräysten ottaminen asemakaavamääräyksiin on välttämätöntä.
Voimassa olevassa asemakaavassa on seuraava
määräys: ” Alueella olemassa olevissa rakennuksissa tai niiden osissa saadaan suorittaa korjaaminen
uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä on määrätty rakennuksen kerrosluvusta
ja rakennuksen enimmäiskerrosalasta sekä rakennuksen kellari- tai ullakkorakennuksessa sallitusta
kerrosalaan laskettavasta rakennusoikeudesta ja
rakennusalasta. ”. Sanottu määräys, joka koskee
rakennuksia, jotka olivat olemassa asemaavan voimaan tullessa 1987, on jätetty pois ehdotuksesta.
Käsityksemme mukaan muutosehdotuksessa tältä
osin esitetyt kaavamääräykset e=20 ja 1u ¾ merkitsisivät edellä selostetun voimassa olevan kaavamääräyksen rajoittamista ja siten ao. kiinteistöomistajien
aseman heikentämistä. Jos näin on, määräyksen
poisjättämistä ei voi hyväksyä.
Ehdotuksen asemakaavakartasta puuttuu tonttimme
26 (RN:o 1:15) kohdalta puiston läpi johtava ajoyhteyttä tontille tarkoittava merkintä eli VP ja siihen
”ajo”. Kysymyksessä ei siis ole ajoyhteys puistoon
vaan kiinteistölle. Kysymys on kiinteistörasitteesta 4
m/36 m, joka on vahvistettu kaavassa rasittamaan
kunnan omistamaa tilaa kiinteistömme hyväksi. Kiinteistön omistaja vastaa ajoyhteyden kunnossapidosta. Tässä kohtaa kysymyksessä lienee kuitenkin
pelkkä erehdys.
Kaavamerkinnälle ”Luonnontilaisena säilytettävä
alueen osa. Alueen puusto tulee säilyttää ” ei luonnoskartasta löydy vastinetta.

Lähtökohtaisesti asemakaavan muutoksella pyritään ohjamaan myös vanhojen rakennuspaikkojen
rakentamista oikeilla todellista rakentamistilannetta
vastaavilla kaavamerkinnöillä. Vanhan kaavan mukainen kaavamerkinnöistä poikkeavan rakentamisen turvaaminen pelkästään mielipiteessä esitetyllä
yleismääräyksellä ei ole tarkoituksenmukaista. Todellinen rakentamistilanne on perusteltua pyrkiä
huomioimaan ensisijaisesti kaavamerkinnöin ja
kaavamääräyksin. Alkuperäisessä kaavassa kyseinen määräys on kohdistunut vain muutamien silloin
vanhojen rakennuspaikkojen rakennuksiin. Nykytilanteessa määräys kohdistuu alueen koko rakennuskantaan.
Tarkoitus ei ole kuitenkaan heikentää vanhojen kiinteistöjen omistajien asemaa. Kyseinen yleismääräys lisätään kaavaehdotukseen.
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13.7
Lopuksi
Ennen valmistelun päättämistä asiassa on selvitettävä, onko tilamme Henneri RN:o 1:15, Hattula, Saari,
sisältynyt Poransaaren vanhojen huviloiden inventointeihin ja syy siihen, miksi se on jäänyt pois luetteloinnista ja siten ilman sr- merkintää. Hattulan kunnan tulee ottaa yhteyttä Hämeenlinnan kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikköön, joka toimii alueellisena asiantuntijaviranomaisena kulttuuri- ja rakennusperintöä koskevissa kysymyksissä. Kulttuuriperintöyksikkö suorittaa rakennusinventointeja.

Hennerin tilan RN:o 1:15 vanha huvila on jäänyt
ilmeisen virheellisesti huomioimatta Poransaaren
alueen aiemmista rakennusinventoinneista.
Poransaaren asemakaavamuutoksen alueelle on
laadittu kulttuuriympäristöselvitys / rakennusinventointi kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa. Uusi
selvitys on toimitettu myös Hämeenlinnan museon
arvioitavaksi.
Mielipiteen esittäjien omistama rakennusinventoinnissa Paimelan huvilaksi (Henneri) nimetty kohde
osoitetaan kaavaehdotuksessa suojeltava rakennuksena, jolla on huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa (sr).

MIELIPIDE 14
Mielipide 25.8.2021
Mielipiteenä esitetään, että ns. Nordenswanin huvilarakennukselta tulee poistaa suojelumerkintä (sr),
koska rakennus on huonokuntoinen ja korjauskelvoton. Rakennuksesta on jo vuonna 2003 laadittu kuntoselvitys, jossa rakennus on todettu asumis- ja korjauskelvottomaksi.

Kaavamuutosta varten laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä todetaan, että Nordenswanien huvilan valitettavan heikko kunto asettaa haasteita rakennuksen säilymiselle.
Huvilalla järjestettiin 9.11.2021 katselmus, johon
osallistuivat kiinteistön omistaja, Hämeenlinnan museo/alueellinen vastuumuseo, Hattulan kunnan
maankäyttöasiantuntija ja kaavan laatija. Vastuumuseon edustajat esittivät kiinteistön omistajalle
uuden kuntotarkastuksen tekemistä.
Hämeenlinnan museo/alueellinen vastuumuseo
esitti katselmuksen perusteella laatimassaan muistiossa 15.11.2021 näkemyksensä Huvilan huomioimisesta Poransaaren asemakaavan muutoksessa. Vastuumuseo ei puolla Nordenswanin huvilan
purkamista huomattavan kulttuurihistoriallisen arvon
ja maakunnallisen merkittävyyden vuoksi. Suojeltavaksi tarkoitetun kohteen korjaustarve ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen syy purkamiselle.
Museo huomauttaa, että ylempien kaavatasojen
suojelumerkintä on tuotava sekä tarkennettava vireillä olevaan asemakaavamuutokseen.
Kiinteistön omistajan laadituttama kuntotarkastusraportti valmistui 29.12.2021. Kuntotarkastusraportin yhteenvedossa todetaan, että rakennuksen perustusten ja alapohjan osalla ei havaittu selviä korjaustarpeita. Merkittävimmät korjaustarpeet kohdistuvat rakennuksen ulkoseiniin ja muihin runkorakenteisiin. Julkisivuverhous on siinä kunnossa, että ainoa järkevä siihen kohdistuva kunnostustoimenpide
on verhouksen uusiminen. Hirsirungossa on paljon
lahovaurioita, joiden lopullinen korjaustarve voidaan
arvioida vasta ulkoverhouksen ollessa pois. Haastava korjausta vaativa vauriokohta on rakennuksen
keskivaiheilla kantavassa / jäykistävässä hirsiseinärakenteessa yläkerrassa. Yksinään tämän vaurion
korjaaminen ja korjaustyön suunnittelu on kustannuksellisesti erittäin merkittävä kokonaisuuteen
nähden.
Vaikka raportissa on arvioitu korjaustarpeet mahdollista peruskorjausta silmällä pitäen, on huomioitava,
että mikäli kohde aiottaisiin korjata asuinkelpoiseksi,
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on korjaustöiden kustannukset niin merkittäviä, että
niiden suorittaminen ei ole taloudellisesti järkevää.
Raportissa on arvioita korjaustarpeita rakennusteknisestä näkökulmasta eikä oteta kantaa mahdollisiin
historiallisiin arvoihin tms.
Hämeenlinnan museon/alueellisen vastuumuseon
viranomaiskanta huomioiden Nordenswanin huvilan
suojelumerkintää ei poisteta asemakaavasta. Asemakaavamuutoksella pyritään edistämään suurehkon kiinteistön rakentamismahdollisuuksia jakamalla vanhassa kaavassa osoitettu rakennusoikeus
kaavaehdotuksessa kahdeksi AO- tontiksi.

