
1

LIITE 1

RENKO, HIETAINMÄEN-KUITTILAN OSAYLEISKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Päivitetty 28.1.2005/28.3.2006

Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoituksen keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet, yhteistyötahot,
kaavoituksen aikataulu ja kaavan valmisteluun osallistumisen järjestäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa ja päivitetään työn edetessä ja se
pidetään nähtävillä kunnantalolla yleiskaavan valmistelun ajan.

SUUNNITTELUALUEEN ALUSTAVA RAJAUS  n. 170 ha

OAS:n sisältö

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
1. Suunnittelualue ja suunnittelutilanne
2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet
3. Alueen kuvaus, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

OSALLISTUMINEN JA ARVIOINTI
4. Osalliset
5. Tiedottaminen ja osallistuminen
6. Vaikutusten arviointi
7. Yhteystiedot
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1. SUUNNITTELUALUE JA SUUNNITTELUTILANNE
Rengon kunta on päättänyt 16.6.2003 laatia Hietainmäen ja Kuittilan alueelle osayleiskaavan.
Kaavoitettava alue sijaitsee Rengon kirkonkylän taajaman tuntumassa valtatie 10 pohjoispuo-
lella. Alueen alustava rajaus on esitetty kansilehden kartalla. Laadittavalla yleiskaavalla korva-
taan vuoden 1999 vahvistamaton yleiskaava Kuittilan kylän osalta sekä tarkistetaan ranta-
osayleiskaava niiltä osin kuin se liittyy Kuittilan kylärakenteeseen. Hietainmäen alueella ei ole
yleis- tai asemakaavaa.

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Yleiskaavalla osoitetaan Kuittilan kyläalueen nykyinen maankäyttö ja mahdolliset  kylämäisen
täydennysrakentamisen alueet kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.
Hietainmäen alueelle suunnitellaan pientaloalue. Tavoitteena on kehittää Hietainmäkeen taa-
jamanläheisen maaseutuasumisen ”metsämalli”, jossa mahdollisuuksien mukaan yhdistyvät
asumisen väljyys, luonnonläheisyys, metsäluonnon monimuotoisuus, kylämäisyys ja kunnal-
listekninen taloudellisuus.
Alueella olevien sorakuoppien maisemointi ja tuleva käyttö tulee selvittää.
Härkätien kulttuurihistoriallinen ja matkailullinen merkitys otetaan suunnittelussa huomioon.
Kyläläisiä ja matkailijoita palvelevan kylätalon sijoittamista alueelle tutkitaan. Alue tukeutuu
Rengon taajaman palveluihin ja kaavan vaikutusalueena on myös Rengon taajama ja Kuittilan-
Hietainmäen alueelta sinne suuntautuvan liikenteen järjestäminen. Ajoneuvoliikenteen alikulku-
varaus on esitetty nykyisessä yleiskaavassa ja kevyen liikenteen alikulku on jo olemassa.

Yleiskaavasta laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka perusteella voidaan myöntää ra-
kennuslupia. Mahdolliset asemakaavoitettaviksi tarkoitetut alueet osoitetaan kaavassa.

3. ALUEEN KUVAUS, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

Yleistä
Kaavoitettavan alueen itäosa on Hämeen Härkätien varrelle muodostunutta vanhaa, kulttuuri-
historiallisesti merkittävää Kuittilan kylämiljöötä. Kaavoitettavan alueen länsiosa on metsäinen
alue, Hietainmäki. Hietainmäen alueella on n. 50 ha alue kunnan omistuksessa. Muu kaava-
alue on pääosin yksityisten omistuksessa. Alueen tiet ovat tiehoitokuntien ylläpitämiä.

Seutukaava / Maakuntakaava
Hämeen maakuntakaavaehdotuksessa (26.1.2004) on yleiskaavoitettavalla alueella seuraavia
aluevarauksia, linjoja, väyliä ja kohde- ja osa-aluemerkintöjä:

AT  215 Hietainmäki; kyläasutuksen ja kylämäisen maaseutuasutuksen alue 

Ats 182 Kuittilankylä; kyläasutuksen ja kylämäisen maaseutuasutuksen alue, ar-
vokas rakennettu miljöö

MU 13 Renkajoen alue; maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilu- tai
ympäristöarvoja

YTm  Kehitettävä matkailu- ja maisematie (Hämeen Härkätie)

ma 4 Härkätien kulttuurimaisemat (vk). Maisema-alue; Kulttuurimaisema, ra-
kennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue

Ulkoilureitti
Tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
Uusi voimajohtolinja
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Yleiskaava
Kirkonkylän  osayleiskaava v. 1999 (k.valt. hyv). Rantaosayleiskaava v. 2003.

Asemakaavat
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Olemassa olevat selvitykset, suojeluohjelmat , suojelupäätökset
Yleiskaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon suojeluohjelmat ja suojelupäätökset sekä tehdyt
valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset selvitykset ja päätökset.

- Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto, Ympä-
ristöministeriö 1993.

70 Hämeen Härkätie ja Kuittilan kylämiljöö

- Rakennettu Häme; Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003
5 Kuittilan kylämiljöö
9 Hämeen Härkätie

- Kanta-Hämeen muinaisjäännökset. Kanta-Hämeen seutukaavaliitto,
Museovirasto 1988

35 historiallisen ajan tuli- ja keinupaikka, luokka 3

- Rengon tieverkkoselvitys, toteuttamisohjelma. Hämeen tiepiiri, Rengon kunta

- Rengon vesihuollon kehittämissuunnitelma. Insinööritoimisto Ristola Oy

- Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto 2003

- Hämeen Härkätie, maisemanhoidon yleissuunnitelma Hämeenlinnasta Tammelaan.
Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto

4.4 Rengon kylämaisemajakso

- Hietainmäen (Kuittilan) luonto- ja maisemaselvitys. Rengon kunta 2003

- Kuuden kunnan rakennusinventointi, inventointiraportti Kuittila-Hietainmäki. Rengon
kunta, Hämeen ympäristökeskus 2004

- Hietainmäen alueen  liito-oravakartoitus. Rengon kunta 2004

Muut mahdolliset ilmenevät selvitykset otetaan huomioon kaavatyön yhteydessä

Kaavan laatimisen yhteydessä tehtävät lisäselvitykset
- Liikenteellinen selvitys; liittymäjärjestelyt, vaikutus valtatien eteläpuolelle, kevyt lii-

kenne, yhteys julkisen liikenteen pysäkeille, alueen sisäinen tieverkko

- Arkeologinen selvitys tarvittaessa

- Meluselvitykset tarvittaessa

- Konsultti laatii tehtyjen selvitysten ja maastokäyntien  perusteella analyysin ja kart-
takoosteen alueen turvattavista maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoista
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OSALLISTUMINEN JA ARVIOINTI

4. OSALLISET
Osallisia ovat:
Alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa:

- kuntalaiset
- kaava-alueen ja siihen rajoittuvan maan omistajat
- kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat
- kaava-alueen ja sen vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
- Rengon kunnan hallintokunnat (tekninen lautakunta, sivistyslautakunta, sosiaalilau-

takunta)
- Hämeenlinnan seudun kttky:n ympäristöosasto
- Hämeen liitto
- Hämeen ympäristökeskus
- Hämeen tiepiiri
- Museovirasto

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
- Kuittilan osakaskunta
- Tiehoitokunnat
- Hämeen puhelin
- Vattenfall
- Hämeenlinnan seudun vesi Oy
- Hämeen kylät ry
- Härkätieyhdistys

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaa-
vasta mielipiteensä.

5. TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN
Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa
nähtävilläolojen ajaksi.

Kaavoituksen käynnistäminen, loka-marraskuu 2004
Osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella Hä-
meen Sanomissa, ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla sekä kaavoituskatsauksessa.
Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitetaan kirjeitse
kaava-alueen maanomistajille. Kirjeen mukana kysytään maanomistajien näkemyksiä alueen
maankäytön suunnitteluun. Kaavoituksen käynnistyessä pidetään viranomaisneuvottelu (MRL
66§).
Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön.

Tavoitevaihe,  tammikuu 2005
Selvityksiin, osallisten palautteeseen, konsultin maastokäynteihin, viranomaisneuvotteluihin ja
kaavatoimikunnan keskusteluihin perustuva tavoiteaineisto asetetaan nähtäville ja järjestetään
yleisötilaisuus. Nähtävilläolosta kuulutetaan Hämeen Sanomissa.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavan tavoitteista.

Luonnosvaihe, syksy 2005
Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan Hämeen Sanomissa ja ulkopaikkakuntalaisille
kirjeitse. Luonnosvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus.
Viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaluonnoksen nähtävillä oloa.  Luonnoksesta
pyydetään kommentit muilta viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta, Hämeenlinnan seudun
kttky:ltä, Hämeenlinnan seudun vesi OY:ltä, Vattenfall OY:ltä ja Hämeen puhelin OY:ltä.
Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta.
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Kaavaehdotusvaihe,  kevät 2006
Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.
Nähtävilläolosta tiedotetaan Hämeen Sanomissa sekä ulkopaikkakuntalaisille kirjeitse.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta sekä Hä-
meenlinnan seudun kttky:ltä.
Osalliset voivat määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA 18§) pidetään nähtävilläolon ja saatujen lausun-
tojen ja muistutusten jälkeen.

Kaavan hyväksyminen, tavoiteaikataulu syksy 2006
Suunnittelutyön tuloksena saadaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, asemakaavoitusta
ja muuta maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaavakartta ja -selostus.
Kaavan hyväksyy Rengon kunnanvaltuusto.

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavaa laadittaessa työstetään rinnakkain sekä kaavakarttaa että kaavaselostusta. Kaava-
selostuksessa arvioidaan ratkaisujen vaikutuksia alla listatuista näkökulmista työn eri vaiheis-
sa. Arvioinnin suorittaa kaavoittaja toimistonsa asiantuntemuksella ottaen huomioon osallisten,
viranomaisten ja kaavatoimikunnan palautteen. Arvioinnin lähtökohtana ovat kaavan perussel-
vitykset. Kaavasta ei laadita erillistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

1. Ympäristövaikutukset
- melu
- pohjavesi
- maaperä
- maisema
- luonto ja eläimistö

2. Taloudelliset vaikutukset
- yhdyskuntatekniset kustannukset (vesihuolto-, tie- ja katu-, kaukolämpö-, sähkö-,

puhelinverkko)
- kunnan palvelut (päivähoito, koulu, lähiliikunta, virkistysalueet)
- muut palvelut, elinkeinoelämä

3. Liikenteelliset vaikutukset
- liikenneturvallisuus
- julkinen liikenne
- kevyt liikenne
- liittymät

4. Sosiaaliset vaikutukset (lapset, nuoret, työikäiset, vanhukset)
- arkielämän laatu
- turvallisuus
- viihtyisyys
- palvelujen saatavuus
- työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti

5. Vaikutukset kulttuurimaisemaan ja rakennettuun ympäristöön
- kulttuurimaiseman muutokset
- rakennetun ympäristön muutokset
- arvojen korostuminen / säilyminen / heikkeneminen
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7 YHTEYSTIEDOT

Rengon kunta:
kunnanjohtaja
Antti Leinikka p.03-6585 212 tai 050-322 3479
antti.leinikka@renko.fi

aluearkkitehti
Minna Kiviluoto (toimipaikka Lammin kunta) p. 03-6313508 tai 050-5714156
minna.kiviluoto@lammi.fi

rakennustarkastaja
Kalevi Väinölä p. 03-6585221 tai 050-351 8672
kalevi.vainola@renko.fi

Kaavaa laativa konsultti:
Air-Ix Ympäristö Oy
Anna-Maria Niilo-Rämä p. 03- 2442 111
annamaria.niilorama@airix.fi

PL 453, 33101  TAMPERE


