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TEK: 82 /2020 
 
26§ Hattulan kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen 

 
MAANKJ12.11.2020 

 
Valmistelija vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi 050 523 3116 
 
Oheismateriaalit 

-Esitys päivitetyksi rakennusjärjestykseksi. 
 
Päätösesitys (kj) 

Maankäyttöjaosto hyväksyy oheismateriaalin mukaisen rakennusjärjestyk-
sen ja lähettää sen edelleen elinvoimalautakunnalle. 
 
Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavaksi: 
Maankäyttöjaosto esittää elinvoimalautakunnalle, että elinvoimalautakun-
ta antaa viranomaisjaostolle tehtäväksi rakennusjärjestyksen päivittämisen 
mahdollisimman nopeasti. 
 
Maankäyttöjaosto keskusteli rakennusjärjestyksen kehittämisestä ja esit-
tää, että rakennusjärjestys laadittaisiin uudelta pohjalta entisen korjailemi-
sen sijaan. Tavoitteena on syytä pitää, että turhia rajoitteita ei järjestykses-
sä tulisi olla, vaan pyritään mahdollistamaan asianmukainen rakentami-
nen, ei rajoittamaan sitä. 
 
Päätös 

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Täytäntöönpano 

esitys/elinvoimalautakunta 
 
Muutoksenhaku 

ei muutoksenhakua 
 
- - - 

 
ELINVLTK 8.12.2020 
 

Valmistelija: toimistopäällikkö Arja Kauppi, p. 050 509 0104 
 
Kunnan rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja ra-
kennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia kaavoja. Laki, asetus, yleis-
kaava ja asemakaava ovat määräävämmässä asemassa kuin kunnan raken-
nusjärjestys. Rakentamisessa ja rakentamisen ohjauksessa on otettava 
huomioon myös maakuntakaavassa määritellyt tavoitteet.  
 
Rakennusjärjestyksen laatimisprosessista säädetään maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen (MRA) 6 §:ssä. Lisäksi rakennusjärjestystä valmisteltaessa 
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on soveltuvin osin noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 
§:ssä mainittuja säädöksiä vuorovaikutuksesta ottaen huomioon kyseisen 
lain 65 §:ssä säädetty julkisesti nähtäville asettaminen.  
  
Nykyinen Hattulan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on astunut 
voimaan 1.1.2013. 
 
Päätösesitys (elinvj) 

Elinvoimalautakunta antaa viranomaisjaostolle tehtäväksi rakennusjärjes-
tyksen päivittämisen aloittamisen ottaen huomioon maankäyttö- ja raken-
nuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädökset rakennusjärjes-
tyksen valmistelusta.  
 
Päätös 

Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 
 
Täytäntöönpano 

esitys / viranomaisjaosto 
 
Muutoksenhaku 

ei muutoksenhakua 
 
VIRANOMJ22.03.2022 
 

Valmistelijat: valvontainsinööri/vs. rakennustarkastaja Pekka Rantanen, p. 
050 4111 991 / hallintosihteeri Essi Saarimäki, p. 050 3455 426 
 
Hattulan kunnan rakennusjärjestyksen päivittämistä käsiteltiin 12.11.2020 
maankäyttöjaostossa, minkä jälkeen sitä käsiteltiin 8.12.2020 elinvoima-
lautakunnassa. Tällöin elinvoimalautakunta antoi viranomaisjaostolle teh-
täväksi rakennusjärjestyksen päivittämisen aloittamisen. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 24.8.-
24.9.2021. Tämän jälkeen rakennusjärjestystä on valmisteltu viranomais-
jaoston ja valvontainsinööri Pekka Rantasen johdolla talven 2021-2022 
aikana. 
 
Pykälän liitteenä oleva rakennusjärjestysluonnos on viranomaisjaoston 
luonnosesitys. Luonnos asetetaan julkisesti nähtäväksi kommenttien saa-
miseksi. 
 
Seuraavassa vaiheessa rakennusjärjestys tuodaan uudestaan viranomaisja-
oston käsiteltäväksi ja tällöin on tarkoitus päättää ehdotuksen asettamises-
ta julkisesti nähtäväksi. Tällöin kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus 
tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. 
 

Liitteet 

- Rakennusjärjestysluonnos 16.3.2022 
 
Päätösesitys (vs. rt) 
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Viranomaisjaosto hyväksyy valmistelemansa liitteenä olevan rakennusjär-
jestyksenluonnoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäväksi kolmen viikon 
ajaksi kommenttien saamiseksi. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Käsittely 

Keskusteltiin asiasta ja käytiin rakennusjärjestysluonnos läpi yhdessä. 
 
Keskustelun kuluessa todettiin tehtävän seuraavat tekniset korjaukset: 
 
Pykälä 22: 
- poistetaan kohta ”rantarakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5 000 

m2 ja rakennuspaikan jätevesienkäsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjär-
jestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot” 
 
Pykälä 23: 
- korjataan ensimmäisen kappaleen ”uuden rakennuspaikan pinta-ala” 

uuden lomarakennuspaikan pinta-alaksi  
 
Keskustelun kuluessa Riikka Aronen esitti Timo Koskisen kannattamana 
seuraavaa: 
Pykälässä 23 esitetään myös vakituisen rakentamisen pinta-ala ja raken-
tamisen määrä ranta-alueella, mikä voidaan tehdä viittauksella (22 § ja 20 
§) ja palataan muotoon myöhemmin. 
 
Keskustelun kuluessa Riikka Aronen esitti seuraavaa: 
Viranomaisjaosto päättää asettaa rakennusjärjestyksestä 16.3.2022 laadi-
tun luonnoksen edellä läpikäydyillä täsmennyksillä julkisesti nähtäville 
kolmen viikon ajaksi ja jatkaa luonnoksen kehittämistä nähtävilläoloaika-
na tekstiä selkeyttävien sanamuotojen ja ilmaisujen löytämiseksi. 
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosesityk-
set hyväksyä yksimielisesti. 
 
Päätös 

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 
Anna Uschanov  Petri Vuoritaival 
 
Täytäntöönpano 

asiaote/valvontainsinööri / vs. rakennustarkastaja Pekka Rantanen 
 
Muutoksenhaku 

ei muutoksenhakua (kuntalaki 136 §) 
 
VIRANOMJ03.05.2022 
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Valmistelijat: valvontainsinööri Pekka Rantanen, p. 050 4111 991 / hallin-
tosihteeri Essi Saarimäki, p. 050 3455 426 

 
Viranomaisjaosto käsitteli 22.3.2022 kokouksessaan (§ 11) valmistele-
maansa rakennusjärjestysluonnosta ja päätti asettaa laaditun luonnoksen 
kokouksessa läpikäydyillä täsmennyksillä julkisesti nähtäville kolmen vii-
kon ajaksi kommenttien saamiseksi ja jatkaa luonnoksen kehittämistä näh-
tävilläoloaikana tekstiä selkeyttävien sanamuotojen ja ilmaisujen löytä-
miseksi. 
 
Nähtävilläoloaika oli 24.3.-14.4.2022. Tänä aikana mielipiteitä vastaan-
otettiin yhteensä viisi kappaletta. 
 
Rakennusvalvonta on tarkentanut luonnosta saatujen palautteiden perus-
teella. Viranomaisjaoston hyväksymä luonnos on tarkoitus tämän jälkeen 
esitellä kunnanhallitukselle.  
 
Liitteet 

- Rakennusjärjestysluonnos 
 
Oheismateriaali 

- Mielipiteet rakennusjärjestysluonnoksesta 
 

Päätösesitys (vs. joht rt) 

Viranomaisjaosto hyväksyy valmistellun luonnoksen ja päättää jatkaa asi-
an valmistelua. 
 

Käsittely 

Riikka Aronen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.09. 
 
Viranomaisjaosto kävi läpi rakennusjärjestysluonnosta ja siitä annettuja 
mielipiteitä (5 kpl). Keskusteltiin asiasta. 
 
Jiri Kattelus saapui kokoukseen (Teams) asian käsittelyn aikana klo 17.29. 
Jiri Kattelus saapui kokouspaikalle asian käsittelyn aikana klo 17.54. 
 
Rakennusjärjestysluonnokseen oli tehty mielipiteiden myötä pieniä muu-
toksia (luonnoksen §:t 19 ja 29). 
 
Keskustelun kuluessa viranomaisjaosto esitti seuraavaa: 
 
Muokataan rakennusjärjestysluonnoksen §:ää 32 (jätevesien käsittely ve-

sihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella) seuraavasti: 

”Puhdistettujen talousjätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä 
tulee noudattaa seuraavia ohjeellisia vähimmäisetäisyyksiä”. 
 
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosesitys 
yksimielisesti hyväksyä. Koska esitystä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi 
viranomaisjaoston hyväksyneen sen. 
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Keskustelun kuluessa Riikka Aronen teki Anna Uschanovin kannattamana 
seuraavan esityksen koskien rakennusjärjestysluonnoksen §:ää 9 (aitaami-
nen): 
 
Tontin aitaaminen rakenteellisella aidalla on sallittu toimenpide, kun se 

on 4§:ssä annetun ohjeen mukainen. Muulloin rakenteellinen aitaaminen 

on luvanvarainen toimenpide. 

 
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Arosen muutos-
esitys yksimielisesti hyväksyä. Koska esitystä ei vastustettu, puheenjohtaja 
totesi viranomaisjaoston hyväksyneen sen. 
 
Keskustelun kuluessa Riikka Aronen esitti seuraavaa: 
 
Mari Monnon kommentti esitystavan asiakasystävällisyydestä sekä neu-
vovasta ja opastavasta tekstiasusta huomioitaisiin. 
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Riikka Arosen esitystä ei 
kannatettu, joten se raukesi. Alkuperäinen esitys jäi voimaan ja hyväksyt-
tiin. 
 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko päätösesitys 
yksimielisesti hyväksyä edellä hyväksytyillä pienillä muutoksilla. Koska 
sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi viranomaisjaoston hyväksyneen 
sen. 
 

Päätös 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Täytäntöönpano 

asiaote/rakennusvalvonta 
 

Muutoksenhaku 

ei muutoksenhakua (kuntalaki 136 §) 
 
VIRANOMJ24.05.2022 
 

Valmistelijat: valvontainsinööri Pekka Rantanen, p. 050 4111 991 / hallin-
tosihteeri Essi Saarimäki, p. 050 3455 426 

 
Viranomaisjaosto käsitteli viimeksi 3.5.2022 kokouksessaan Hattulan 
kunnan rakennusjärjestyksen päivittämistä ja päätti silloin tehdä rakennus-
järjestysluonnokseen pieniä muutoksia. Tämän jälkeen rakennusjärjestys-
luonnos esiteltiin 16.5.2022 valtuustoinfossa, jossa ei esitetty muutoseh-
dotuksia. 
 
Viranomaisjaosto asettaa rakennusjärjestyksen luonnoksen nähtäville (30 
vrk). Nähtäville asettamisesta kuulutetaan, ja aineistot pidetään nähtävänä 
kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Rakennusjär-
jestysluonnoksesta pyydetään eri viranomaistahojen lausunnot. Kuntalai-
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silla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnokses-
ta nähtävilläoloaikana. 
 
Liitteet 

- Luonnos rakennusjärjestyksestä 
 

Päätösesitys (vs. joht rt) 

Viranomaisjaosto päättää asettaa rakennusjärjestyksen luonnoksen julki-
sesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 
 
Käsittely 

Keskusteltiin asiasta. Jiri Kattelus saapui kokoukseen (Teams) asian käsit-
telyn aikana klo 17.21. 
 

Päätös 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Täytäntöönpano 

asiaote/rakennusvalvonta 
 

Muutoksenhaku 

ei muutoksenhakua (kuntalaki 136 §) 
 
   
 
  Otteen oikeaksi todistaa 
  Hattula 31.5.2022 
 
  Essi Saarimäki 
   


