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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Selostus koskee 28.3.2006 päivättyä osayleiskaavakarttaa.

1.2 Osayleiskaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Rengon kirkonkylän tuntumassa valtatien 10 pohjois-
puolella Hietainmäen ja Kuittilan alueella.

Osayleiskaava-alue rajautuu etelässä valtatiehen 10, lännessä Eskolankul-
man itäpuolelle, pohjoisessa Palavaistentiehen ja idässä Viisarintiehen.  Alu-
een läpi kulkee Hämeen Härkätie (Kuittilantie) ja itäosassa sijaitsee kulttuuri-
historiallisesti merkittävä Kuittilan kylämiljöö.

Alueen pinta-ala on noin 174 ha.

Suunnittelualueen sijainti
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1.3 Kaavan tarkoitus

Hietainmäen-Kuittilan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin
kaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupia. Mahdolliset asemakaa-
voitettavaksi tarkoitetut alueet osoitetaan kaavassa.

Osayleiskaavalla osoitetaan Kuittilan kyläalueen nykyinen maankäyttö ja
mahdolliset kylämäisen täydennysrakentamisen alueet. Hietainmäen alueelle
suunnitellaan pientaloalue, jossa tavoitteena on yhdistää asumisen väljyys,
luonnonläheisyys, metsäluonnon monimuotoisuus, kylämäisyys ja kunnallis-
tekninen taloudellisuus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Hämeen Härkätie ja
Kuittilan kylämiljöö tulee erityisesti huomioida.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite 2 Ote seutukaavasta ja maakuntakaavasta (selostus kohta 3.2.1)
Liite 3 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta
Liite 4 Ote rantaosayleiskaavasta
Liite 5 Nykyinen maankäyttö
Liite 6 Merkittävät kohteet ja kiinteät muinaisjäännökset
Liite 7 Rakennuskanta
Liite 8 Tiivistelmä ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta
Liite 9 Osayleiskaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

1.5 Luettelo käytetyistä taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

•  Hämeen  5. seutukaava. Hämeen liitto. Seutukaava on hyväksytty  liiton valtuus-
tossa 19.6.1996 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä.

•  Hämeen maakuntakaavaehdotus. Hämeen liitto 2004.
•  Rengon Kirkonkylän osayleiskaava. Veijo Lievonen 1999.
•  Rengon rantayleiskaava. Veijo Lievonen 2003.
•  Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto, Ym-

päristöministeriö 1993.
•  Rakennettu Häme; Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003
•  Kanta-Hämeen muinaisjäännökset. Kanta-Hämeen seutukaavaliitto, Museovirasto

1988
•  Rengon tieverkkoselvitys, toteuttamisohjelma. Hämeen tiepiiri, Rengon kunta
•  Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto 2003
•  Hämeen Härkätie, maisemanhoidon yleissuunnitelma Hämeenlinnasta Tamme-

laan. Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto 1997
•  Hietainmäen (Kuittilan) luonto- ja maisemaselvitys. Rengon kunta 2003
•  Kuuden kunnan rakennusinventointi, inventointiraportti Kuittila-Hietainmäki. Ren-

gon kunta, Hämeen ympäristökeskus 2004
•  Hietainmäen-Kuittilan kaava-alueen arkeologinen inventointi, Museoviraston ar-

keologian osasto 2005
•  Hietainmäen alueen  liito-oravakartoitus. Rengon kunta 2004
•  Rengon vesihuollon kehittämissuunnitelma. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy

2004.
•  Peruskarttalehti, pohjakartta-aineisto, muu kartta-aineisto
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2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

•  Kunnanhallituksen päätös kaavan laadinnasta
•  Ohjausryhmän järjestäytyminen 21.10.2004
•  Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu § 66 26.10.2004
•  Vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittaminen

19.11.2004
•  Ohjausryhmän kokous 27.1.2005
•  Perusselvitysvaiheen yleisötilaisuus 27.1.2005 (materiaali nähtävillä 31.1.-

1.3.2005)
•  Ohjausryhmän kokous 22.6.2005
•  Epävirallinen luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu 24.8.2005
•  Ohjausryhmän kokous 14.9.2005
•  Kunnanhallitus 17.10.2005
•  Luonnosvaiheen nähtävillä olo 14.11.-23.12.2005
•  Luonnosvaiheen yleisötilaisuus 21.11.2005
•  Ohjausryhmän kokous 28.3.2006
•  Kunnanhallitus 8.5.2006

Kuva Viisarintieltä Kuittilaan

2.2 Osayleiskaava

Hietainmäen-Kuittilan alue jakautuu kahteen luonteeltaan erilaiseen aluee-
seen. Kuittilan vanhassa kulttuurimiljöössä osayleiskaava painottuu olemassa
olevien arvojen säilyttämiseen ja vähäiseen täydennysrakentamiseen. Hie-
tainmäen alue osoitetaan uudisrakentamiseen alueen moninaiset luontoarvot
huomioon ottaen. Uudisrakentamisalue on osoitettu suunnittelutarvealueeksi,
jolla edellytetään yksityiskohtaisemman kaavan laatimista ennen alueen to-
teuttamista.

Asuinrakentaminen on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.
Maatilojen talouskeskukset on esitetty erillisillä merkinnöillä ja Kuittilan kylän
ydinalue kyläalueena, jolla myös kylän tarvitsemat julkiset ja yksityiset palvelut
ovat sallittuja.

Loma-asumiseen varattuja alueita on osoitettu Alijärven rantaan olemassa
oleville loma-asunnoille. Lisäksi Ylijärven rantaan on osoitettu yksi nykyinen
saunarakennus. Uusia lomarakennuspaikkoja ei ole osoitettu.

Retkeily- ja ulkoilualueeksi on osoitettu Kuittilan myllyn alue. Ylijärveltä Alijär-
ven kautta Renkajoelle johtava melontareitti on osoitettu veneväylä-
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merkinnällä. Ulkoilureitin tai kevyen liikenteen yhteystarpeiksi on esitetty yh-
teydet keskustaajamaan johtavalta alikulkukäytävältä Hietainmäen uudelle
asuinalueelle ja myllyn alueelle sekä Hietainmäen sisäisiä yhteystarpeita.

Teollisuusrakentamiselle on varattu nykyinen leipomon alue ja erityisalueena
on osoitettu Renkajoen rannassa oleva jätevedenpumppaamo.

Suurin osa suunnittelualueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jois-
sa pelto- ja metsäalueet on erotettu toisistaan. Maisemallisesti arvokkaat pel-
lot Kuittilassa ja Syväojan läheisyydessä, jokiuomien arvokkaat luontoalueet
sekä ulkoiluun ja virkistykseen soveltuvat alueet Hietainmäessä  on osoitettu
omilla merkinnöillään. Valtatien varressa meluvyöhykkeellä olevat alueet on
osoitettu suojaviheralueeksi.

Luonnonsuojelun kannalta merkittävän lajin elinympäristöt (liito-orava) ja nii-
den väliset viheryhteystarpeet on osoitettu Hietainmäessä muiden alueiden si-
säisinä varauksina.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt on osoitettu alueina, joilla ympä-
ristö säilytetään. Härkätie ja Pyyläntie on osoitettu historiallisina tielinjauksina.

Osa-aluemerkinnöillä on osoitettu tärkeän pohjavesialueen rajaus ja valtatien
melualue. Palavaistentien varrella olevat sorakuopat on esitetty kohdemerkin-
nällä, jossa on ympäristö- tai maisemavaurion korjaamistarve.

Yhdystienä on osoitettu Viisarintie ja yleisen tien alueiksi valtatien liittymäalu-
eet. Alueella on varauduttu uuden ajoneuvoliikenteen alikulkukäytävän ra-
kentamiseen. Hietainmäen uudet kokoojakadut on osoitettu tieliikenteen yh-
teystarve -merkinnöillä.

Maakuntakaavassa esitetty sähkölinja valtatien laidassa on esitetty kaavassa
ohjeellisena yhteystarpeena. Pienempiä sähkölinjoja tai vesi- ja viemärilinjoja
ei ole esitetty kaavassa ja ne ovat luettavissa erilliseltä liitekartalta.

2.3 Osayleiskaavan toteuttaminen

Osayleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan vahvistumisen jälkeen.
Osayleiskaava-alueen toteutuminen tulee tapahtumaan vähitellen alueisiin
kohdistuvan kysynnän mukaisesti.

Hietainmäen uudella alueella (suunnittelutarvealue) edellytetään asemakaa-
van laatimista. Suunnittelutarvealueeksi on osoitettu myös Kuittilantien ja val-
tatien liittymäalue, jonka toteuttaminen vaatii tarkempia tiesuunnitelmia. Muu-
toin osayleiskaava-alueella saa myöntää rakennusluvan tavanomaisen asuin-
tai lomarakennuksen rakentamiseen ilman asemakaavaa.
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Rengon kirkonkylän tuntumassa valtatien 10 pohjois-
puolella Hietainmäen ja Kuittilan alueella. Osayleiskaava-alue rajautuu eteläs-
sä valtatiehen 10, lännessä Eskolankulman itäpuolelle, pohjoisessa Palavais-
tentiehen ja idässä Viisarintiehen.  Alueen läpi kulkee Hämeen Härkätie (Kuit-
tilantie) ja itäosassa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kuittilan kylä-
miljöö. Alueen pinta-ala on noin 174 ha.

Kuva Hietainmäen alueelta

Suunnittelualue jakautuu kahteen eriluonteiseen osaan. Alueen nykyinen
asutus sijoittuu pääosin kaava-alueen itäosaan Kuittilan kylään, jossa asumi-
sella Hämeen Härkätien varrella on vuosisatojen perinteet.  Asutusta ympäröi
pienipiirteiset pellot puustoisine jokiuomineen. Länsiosassa suunnittelualuetta
on Hietainmäen-Kissanmäen metsäinen selänne, Härkälän suo, Heinioja ja
näiden välimaastossa peltoalueita. Härkätien varrella on yksittäisiä asuinra-
kennuksia.

Kuva Palavaistentieltä Hietainmäen suuntaan
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3.1.2 Alueen kehityshistoria

Kuittilan kylä on Muurilan ohella Rengon vanhinta asutusta, joka periytyy
mahdollisesti rautakauden lopulta. Alueelta ei tunneta esihistoriallisia kiinteitä
muinaisjäännöksiä, mutta paikat ovat olleet suotuisia muinaiselle asutukselle.
Historialliselta ajalta tunnetaan Tulimäki-niminen keinu- ja tulipaikka.

Hämeen Härkätien iästä ei ole varmaa tietoa. Todennäköisesti se on kehitty-
nyt yhtenäiseksi tieksi varhaiskeskiajalla. Tie muodosti tärkeän pyhiinvaellus-
polun Turun ja Hattulan välillä, toisaalta keskeisen hallinnollisen yhdystien Tu-
run ja Hämeen linnojen välillä. Se oli merkittävimpiä yleisiä maanteitä koko
keskiajan. Renko muodosti tärkeän pysähdyspaikan Pyhälle Jaakobille omis-
tettuine kirkkoineen ja Kustaa Vaasan aikana perustettuine krouveineen. Ny-
kyiselle paikalleen Härkätien tielinjaus siirtyi 1600-luvun loppupuolella. Kuitti-
lan kylän muoto on elänyt Härkätien ja maajakotoimitusten myötä.

Viimeistään varhaiskeskiajalla muodostunut kyläasutus keskittyi aluksi nykyi-
sen Pyyläntien ympärille, joka toimi yhdystienä itään. Kun Härkätie 1600-
luvulla kääntyi kiertämään Alajärven sen luoteispuolelta, jäi Kuittilan kylä var-
sinaisen Härkätien varteen ja isonjaon yhteydessä 1700-luvun lopulla ja 1800-
luvulla siirtyi taloja vanhan yhdystien luota Härkätien varteen. 1700-luvun puo-
livälissä kylässä oli 11-12 taloa, joista kolme sijaitsi Härkätien luoteispuolella
ja 9 nykyisen Pyyläntien varressa. Liikenteellisestä sijainnista johtuen Kuittilan
talot ovat toimineet kestikievareina kukin vuorollaan.

Kylällä on ollut vesimylly ainakin 1700-luvun lopulta lähtien. Myllypaikan lä-
helle muodostui 1800-luvulla tilattomien asuinalue, jossa rakennukset ryhmit-
tyvät mäenrinteille. Alueella on sijainnut myös Lemolan tiilitehdas (1900-
luvulla), saha (1950-luku) ja kansakoulu.

Härkätien varressa Hietainmäen eteläpuolella sijaitsee kyläasutuksesta eril-
lään oleva Syväojan tila, jonka niittyjä on käytetty jo 1700-luvulla. Tila on mer-
kitty maarekisteriin v.1840 ja alueen peltoviljelys periytyy 1800-luvun puolivä-
listä.

(Lähteet: Rakennettu Häme ja Rakennusinventointi)

Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-
1805. SKS.

Kartta Kuittilasta1700-l. puolivälistä
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3.1.3 Luonnonympäristö

Maisematyypiltään alue kuuluu Hämeen järviylängön viljelymaisemiin. Alue on
kokonaisuudessaan pienipiirteisesti vaihtelevaa peltojen ja metsien mosaiik-
kia.

Suunnittelualueen maisemat ovat yleisilmeeltään rauhallisia ja ehjiä, hyvin
hoidettuja puustoisten alueiden silhuetit mukaan lukien. Pellot rajautuvat
puustoisiin alueisiin varsin tarkasti. Vanhat metsänreunapusikot ovat korvau-
tuneet metsän reunan sisällä kasvavilla puuvartisilla tiheiköillä, jotka maise-
massa näkyvät vehreinä lehtipuiden latvakerrostumina.
Korkeuseroiltaan maisema on pääosin loivapiirteisesti kumpuilevaa ja peltojen
osalta tasaista tai vain loivasti polveilevaa. Kaakkois-luoteissuuntainen Hie-
tainmäen-Kissanmäen metsäinen selänne kohoaa 10-25 metriä ympäristös-
tään. Selänteen korkeuserot pienenevät Härkälän suuntaan. Oinon metsäalue
rajaa suunnittelualuetta lännessä ja vanha Hämeenlinnantie idässä. Pohjoi-
sessa alue liittyy Renkajokilaaksoon. Oman arvokkaan lisänsä luontoon ja
maisemaan tuovat Heiniojan uoma lännessä ja Renkajoki siihen liittyvine oji-
neen idässä.

Kuva Härkälän suoalueelta

Alueella ei näy varsinaisia maisemavaurioita. Kissanmäen-Härkälän länsi-
puolen laajat hakkuualueet avautuvat vasta sisäisessä maisematarkastelussa
ja sorakuopatkin maisemoituvat metsäkulissin taakse.

(Lähde: Hietainmäen luonto- ja maisemaselvitys)

Maaperä ja maasto

Kallioperältään alue kuuluu laajaan syväkivialueeseen, jossa vallitsevana ki-
vilajina on mikrokliinigraniitti.
Suunnittelualueen maaperä vaihtelee alueittain. Renkajoen laaksossa, Kuitti-
lan kylän alueella sekä Heiniojan ympäristössä maaperä on hienoa hietaa.
Renkajoen laaksoa rajaavat sora-alueet. Kissanmäen-Hietainmäen selänne
on hiekkaa ja sitä ympäröivät alueet hietaa. Härkälän suoalueilla maaperä on
rahkaturvetta.
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Alijärven pinnantaso on 103.2 m.p.y., josta maasto vielä hieman laskee Ren-
kajoen suuntaan. Kuittilan kylä on noin 115 m.p.y. ja korkeimmalta kohdaltaan
Kissanmäki kohoaa noin 130 m.p.y.

Luontoselvitys

Alueen luonto- ja maisema selvitys on tehty kesällä 2003 (Ympäristöharju tmi).
Ensisijaisesti etsittiin arvokkaita luontotyyppejä ja harvinaista kasvillisuutta. Li-
säksi selvityksessä arvioitiin osa-alueiden ulkoista ja sisäistä maisemaa.
Asutus- ja viljelyalueet jätettiin luontoselvityksen ulkopuolelle.

Suunnitelma-alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja luontotyyp-
pejä yksittäisiä suuria maisemapuita lukuun ottamatta. Metsälain tarkoittamia
erityisen tärkeitä elinympäristöjä lähentelevät Heinioja sivu-uomineen ja Ren-
kajoen sivupurot. Nämä tulisi jättää kehittymään luontaisesti arvokkaina sekä
luonnoltaan että maiseman osana. Sama koskee karttasanan Härkälä räme-
aluetta, vaikkei mikään säännöstö sitä edellytäkään. Pelto- ja muut avoimet
alueet tulisi pääsääntöisesti säilyttää nykyisessä käytössä. Voimakkaita muu-
toksia nykyisiin maisematiloihin on syytä välttää.

LIITE 6 Merkittävät kohteet

Luontoselvityksessä alue on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Seuraavassa on
esitetty aluksi arvio kunkin osa-alueen luonnonarvoista ja perässä tiivistelmä
alueen luonnehdinnasta.

Kuva luontoselvityksen osa-aluejaosta
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1. Oino-Heinioja
Oinon metsäalue, kuten pellotkin, ovat jo vakiintuneiden maankäyttömuotojen piiris-
sä. Heiniojan alue lähentelee nykytilassaankin metsälain 10§ 1 mom. mukaista suo-
jeluarvoa, joten alueen luonnontilaa oleellisesti muuttavaa toimintaa ei tulisi osoittaa.
Oinon metsäalue on OMT-kuusikkoa ja puusto on järeätä. Reunamilla on kookkaita
koivuja ja haapoja. Kasvillisuus on lehtomaista. Itäosassa valtapuu muuttuu männyksi
ja koillisosassa on Heiniojan alueeseen liittyvä taimikko.
Renkajokeen laskeva Heinioja on aiemmin todettu arvokkaaksi pienvedeksi. Ojaa ei
ole perattu ja vesi on kirkasta. Uoman lähiympäristössä lehtomainen kasvillisuus on
monipuolista.
Uomaa ympäröivät tasanteet on ojitettu ja aluetta lienee aikanaan laidunnettu. Mai-
sema on harmaaleppävaltainen, pensaskerros niukka ja pohjakerroksessa runsaasti
palmusammalta.
Jälkihavaintojen perusteella alueella on merkitystä lintujen pesinnälle ja ruokailulle
sekä hirvien ja peurojen kulkureittinä.
Sisäisen maiseman vaurioita ovat yksittäiset ilmajohtolinjat.

Kuva Heiniojan sivu-uomalta

2. Syväoja-Hietainmäki
Osa-alue on luonnonarvoiltaan tavanomainen. Metsäkuviot ovat normaalin metsäta-
louskäytön piirissä ja mm. lahopuun osuus on olematon. Monimuotoisuuden kannalta
käsittelemättömät pellon-metsän vaihettumisvyöhykkeet ovat tärkeitä.
Lakialueet ovat ylispuustoltaan mäntyvaltaisia ja valoisia. Voimakkaasti heinittynyt
aluskasvillisuus viittaa ylispuustoa parempaan kasvupohjaan.
Länsitasanne on kuusivaltainen ja itärinteet ovat hakkuiden jäljiltä pusikoituneita.
Valtatien-Eskolantien välisillä puustoisilla alueilla oleva ylispuumännikkö ja tiheikkö
toimii näkö-, melu- ja pölysuojavyöhykkeenä.
Sisäinen maisema on muuttunut luonnontilaisesta hakkuiden ja soranoton vuoksi.
Maisemavaurioalueina ovat kotitarveottoa vastaavat sorakuopat yhteismaan ja mäen
itäsyrjän alueilla.

3. Kissanmäki
Osa-alue on kivennäismaaosien luonnonarvoiltaan tavanomainen. Monimuotoisuu-
den kannalta käsittelemättömät pellon-metsän vaihettumis-vyöhykkeet ovat tärkeitä.
Heiniojaan liittyvä notko lähentelee metsälain tarkoittamaa uomaa.
Kissanmäki on koko selänteen korkein paikka. Koillispuolinen rinne on jyrkkä ja ra-
joittuu sorakuoppiin. Lakialue on pohjoisosaltaan riukuvaiheen lehtipuustoa ja etelä-
osiltaan järeää mäntyä ja katajaa.
Muut kivennäismaa-alueet ovat pääosin kuusikoita. Kosteammat juotit ovat puustoisia
isovarpuisia rämeitä.
Heiniojaan laskeva suojuotin on hieskoivuvaltaista ja vastaa aluskasvillisuudeltaan
osin Heiniojan aluetta.
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4. Härkälä
Osa-alue on kivennäismaaosien luonnonarvoiltaan tavanomainen. Monimuotoisuu-
den kannalta käsittelemättömät pellon-metsän vaihettumisvyöhykkeet ovat tärkeitä.
Härkälän luonnontilainen suoalue on sijaintinsakin kannalta tärkeä säilyttää nykyisel-
lään.
Härkälä on luonnontilainen suoalue, jonka laiteet ovat saranevaa. Valtaosa suoalasta
on isovarpuista rämettä, jonka parasta antia on ojittamattomuus. Kivennäismaa-
alueiden metsät ovat kasvatuskuusikoita, joita ympäröi reunavyöhykkeen lehtipuusto.

5. Sorakuopat
Osa-alueen kasvillisuus on tavanomaista. Pinnanmuodot rajoittavat voimakkaasti tu-
levaa käyttöä. Kaavoituksen kannalta mahdollinen TP-alue.
Suunnittelualueen suurimmat maisema- ja luontovauriot on rajattu tälle osa-alueelle.
Läntisempi ottoalue ei ole ehtinyt kasvittua samalla tavalla kuin itäisempi. Molempien
ottoalueiden etelärinne on huomattavan jyrkkä.

Kuva sorakuopilta

6. Kuittilan kylä
Renkajoen ja sen sivupurojen luontoarvot ovat muusta maastosta poiketen sellaisia,
että niiden muuttamisesta ilman erityistä syytä tulisi pidättyä. Peltoalueiden viljelylaji-
en soisi olevan mahdollisimman perinteisiä. Sama koskee myös pihapiirien kasvilaji-
valintaa ja julkista vihreää.
Kuittilan kyläalueen maisema on pääosin rauhallinen ja historiallinen. Sisäisessä
maisemassa on pienipiirteisiä vaurioita kasvilajivalinnassa sekä uudisrakennuksissa,
jotka eivät ole ehtineet maisemoitua. Silmiinpistävää alueella on 'mahtipuiden' paljo-
us.
Luonnon kannalta arvokkain kohde on Renkajoki sivupuroineen. Rannat ovat varsin
rakennettuja ja töyräät leppävaltaisia. Rantavyöhykkeen yleisin laji on korpikaisla, ve-
den juoksua tukkivat leveälehtinen osmankäämi, vehka ja lumme-ulpukkakasvustot.

Liito-oravakartoitus

Hietainmäen liito-oravakartoitus on tehty keväällä 2004 (Luontoselvitys Met-
sänen).
Liito-oravan papanoita löydettiin runsaimmin Kissanmäen alueelta, Heiniojaan
laskevan puron molemmin puolin sekä useista kohdista alueen länsiosista.
Kissanmäen alue (noin 3 ha) on reviirin ydinaluetta, jossa kasvaa vanhaa jä-
reää kuusta sekä seassa haapaa ja koivua. Liito-oravan elinoloja vaaranta-
valta käytöltä (metsän hakkuu, rakentaminen) tulee pidättäytyä. Alue vaikuttaa
luonnonarvoiltaan hyvältä ja todennäköisesti alueen suojelulla suojellaan
myös muita lajeja kuin liito-oravaa.
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Heiniojaan laskeva puronnotko ja Syvänojan peltojen reunapuusto ovat niin-
ikään säästämisen arvoisia. Puronnotko on ehdottoman tärkeä kulkureitti liito-
oraville, myös kulkuyhteys Kissanmäen ydinalueelle on turvattava.
Alueen länsiosassa oleva esiintymä jakaantuu rämekaistaleen ympärillä kah-
teen  osaan. Eteläisemmällä kuviolla varovainen metsänkäsittely voi tulla ky-
symykseen, mutta pohjoisempaa aluetta ei tulisi käsitellä. Alueelta tulee jättää
hyvä kulkureitti Kissanmäen suuntaan. Rämekaistaletta ei myöskään tule kä-
sitellä liikaa, jotta kulkureitti luoteeseen säilyy.
Yksittäisinä kohteina ovat Härkälän suon länsipuoliset sekä Syväojan pellon ja
Kissanmäen väliin jäävät avohakkuulla sijaitsevat haavat, jotka voinevat toimia
pesäpaikkoina, kunhan ympäröivä puusto kasvaa.

Kuva liito-oravakartoituksesta

Vesistöt

Alueen vesistöt kuuluvat Kokemäenjoen päävesistöalueeseen, reitit laskevat
Janakkalan Kernaalanjärven kautta Vanajaveteen. Ylijärvi, Alijärvi ja Renkajo-
ki kuuluvat Renkajoen reitin päähaaraan, joka saa alkunsa Hattulan ja Kalvo-
lan alueilla sijaitsevasta Renkajärvestä. Ylijärvestä (105.8 mpy) ja Alijärvestä
(103.2 mpy) suunnittelualueeseen kuuluvat vain järvien kaakkoisosat. Alijär-
vestä vesi virtaa Renkajokeen ja joki laskee varsin vähän matkallaan valtatien
ali.
Renkajokeen laskevat sivupurot kulkevat paikoitellen syvissäkin uomissa Kuit-
tilan kylän alueella. Heiniojan sivu-uomassa tulva-aikoina veden pinta nousee
paikoin metrinkin kesäaikaisesta.

(Lähteet: Rantayleiskaavan luontoselvitys, Hietainmäen luonto- ja maise-
maselvitys)
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Ilmasto ja kasvillisuus

Kanta-Hämeen ilmastoon vaikuttavat sekä mereiset että mantereiset ilmasto-
tekijät. Pakkaspäivien, lumipeiteajan, auringonpaistetuntien sekä kasvukau-
den pituuden perusteella Kanta-Häme kuuluu maamme suotuisimpiin alueisiin
Lounais-Suomen jälkeen. Kanta-Hämeessä lounais- ja etelätuulet ovat vallit-
sevia ja tuuli on keskimäärin kohtalaista.
Kanta-Häme kuuluu eteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen ja
sen vuokkovyöhykkeeseen. Tällä alueella vallitseva metsätyyppi on lehtomai-
nen kangas, johon monipuolisuutta luovat vesistöreitit ja harjut.

Hietainmäen-Kuittilan alue on ilmastoltaan suotuisaa jo pitkän asutushisto-
riankin perusteella. Kylmempiä alueita ovat pohjois- ja koillispuoliset rinteet
esim. Kissanmäen-Hietainmäen selänteen reunalla. Kasvillisuus vaihtelee
maaperän ja korkeusaseman mukaan puronvarsien lehtomaisista alueista
selänteiden tuoreisiin kankaisiin.

(Lähteet: Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys ja Hietainmäen luonto- ja
maisemaselvitys)

3.1.4 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys

Rengon kunnassa on reilut 2300 asukasta. Väestön ikärakenteessa alle 14-
vuotiaiden osuus on 17,5%, 15-64-vuotiaiden  osuus 65% ja yli 64-vuotiaiden
osuus 17,5%. Suunnittelualueella asuu nykyisin noin 50 henkilöä, joista suurin
osa Kuittilan kylässä.

Yhdyskuntarakenne

Alueella sijaitsee noin 30 asuinrakennusta ja 6 loma-asuntoa. Maatilojen talo-
uskeskuksia on 5 ja teollisuusrakennuksia 1 (leipomo).
Alue on suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousmaata, jossa rakentaminen
sijoittuu Kuittilantien varteen. Kuittilan kylä on kokonaan kunnallistekniikan pii-
rissä (vesijohto- ja viemärilinjat).

Liite 5 Nykyinen maankäyttö

Palvelu ja työpaikat

Suunnittelualue tukeutuu Rengon keskustaajaman palveluihin, jonne matkaa
on 0,5-2 km. Kuittilantien länsipäässä on kevyen liikenteen alikulku valtatien
eteläpuolelle keskustaajamaan.
Kuittilassa sijaitsevia palveluja ovat Luoman leipomo, Härkätien kynttilä (kah-
vila, matkamuistot) ja Lemolan tila (maatalousmuseo).
Suunnittelualueen työpaikat liittyvät lähinnä maa- ja metsätalouteen.

Sosiaalinen ympäristö

Sosiaalisen ympäristön päätekijät ovat historiallinen kylämaisema ja maaseu-
tumainen väljyys. Alueella toimii Kuittilan osakaskunta, joka ylläpitää kylätoi-
mintaa.
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Virkistys ja nähtävyydet

Yli- ja Alijärven välisellä kannaksella on kyläläisten käyttämä uimapaikka. Ky-
län ilmoitustaulu sijaitsee Kuittilantien länsipäässä.
Nähtävyyksistä merkittävimmät ovat Hämeen Härkätie ja Kuittilan kyläraitti.
Suunnittelualueen länsiosassa Härkätien varrella on Niemisen veljesten
muistokivi.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Arvokkaat kulttuurimaisemat
Rakennettu kulttuuriympäristö -valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri-
historialliset ympäristöt -julkaisussa on mukana kohde 70. Hämeen Härkätie ja
Kuittilan kylämiljöö:
Hämeen Härkätie on maamme vanhimpia yleisiä teitä. Viimeisimpien tutkimusten
mukaan se on saanut alkunsa jo myöhäisellä rautakaudella. Tie yhdisti Aurajokilaak-
son ja Vanajaveden asutuskeskittymät. Keskiajalla sen merkitys hallinnollisena yh-
dysväylänä Turun ja Hämeen linnojen välillä oli huomattava. Renko muodosti tärkeän
pysähdyspaikan Pyhälle Jaakobille omistettuine kirkkoineen ja Kustaa Vaasan aikana
perustettuine krouveineen. Rengossa Hämeen Härkätie on säilyttänyt perinteisen
linjauksensa varsin hyvin. Nummenkylästä Tammelaan johtava tieosuus on Tielaitok-
sen museotie. Maisemallisesti merkittävimmillään tie on Kuittilan kylässä saavuttaes-
sa Rengon kirkolle. Kuittilan tiiviissä kyläkeskuksessa on perinteistä rakennuskantaa
mm. Ali-Paavolan, Eskolan ja Lemolan tiloilla. Kylän pohjoispäässä on Mäki-Rehdin
tilalla vanha aittarakennus.

Kuva Kuittilantieltä (Härkätie)

Rakennettu Häme -julkaisussa Kuittilan kylämiljöön luonnehdintaa on tarken-
nettu seuraavasti:
Kuittilan kylä on Rengon vanhinta, mahdollisesti rautakauden lopulta periytyvää asu-
tusta. Vanhan kyläkeskuksen talot Eskola, Latvala ja Ali-Paavola sijaitsevat rivimäi-
senä tiiviinä muodostelmana Härkätien varrella. Kyläkeskuksen vanhaa rakennus-
kantaa ovat myös Yli-Paavolan päärakennus ja Lemolan kivinavetta. Kylänraittia reu-
nustavat vanhat koivut. Kyläkeskuksen ulkopuolella joen mäkisillä rantamailla on
vanha mäkitupalaisalue, jonka rakennukset ovat 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.
Yli- ja Alijärven välissä on vanha Kuittilan saha- ja myllypaikka.
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Rakennusinventointi

Hietainmäen-Kuittilan rakennusinventointi on laadittu osana Kuuden kunnan
rakennuskulttuuriprojektia. Inventointi on laadittu v. 2002-03  (FM Teija Ahola).
Alueelta kartoitettiin 7 kohdetta, joista 3 oli aluekokonaisuutta. Näistä on muo-
dostettu historiallisin ja maisemallisin perustein 2 kohdekokonaisuutta, jotka
sisältävät rakennuskohteita tai pieniä miljöökohteita. Ne yksittäiset rakennus-
kohteet, jotka eivät jää historiallisin tai maisemallisin perustein muodostettavi-
en aluekokonaisuuksien sisälle, on esitetty erikseen.

LIITE 6 Merkittävät kohteet
LIITE 7 Rakennuskanta

Seuraavassa on esitetty kohteiden arvot ja säilyttämistavoitteet sekä tiivistel-
mä kohdekuvauksesta.

1. Kuittilan raittikylä (kyläkeskus)
Kuittilan varhaiskeskiaikaisessa keskustassa on edelleen tiivis asutus ja nykyiset
maatalouskeskukset muodostavat tiiviin nauhamaisen ryhmäkylän Hämeen Härkätien
varteen. Kylän maisemassa näkyy vahvana asutuksen ja elinkeinojen historiallinen
jatkuvuus. Yhtenäisen maisemallisesti arvokkaan peltoalueen säilyminen on erityisen
tärkeää kylätontin ja mäkitupalaisalueen välillä. Mahdollinen uudisrakentaminen tulee
sopeuttaa rakennusperinteeseen ja kylärakenteeseen. Rakennukset on sijoitettava
pihapiirien ympärille.
Kuittilan kyläkeskustan raittia rajaavan asuntorakennuskannan korjaus- ja muutos-
toimenpiteissä ei saa hävittää kyläkuvallisesti merkittäviä arvoja. Palauttava korjaa-
minen sallitaan, mikäli korjaaminen perustuu rakennuspiirustuksiin tai muuhun lähde-
tietoon, joista ilmenee 1800-1900-lukujen vaihteen aikainen ulkoasu.
Vanhan kylätontin kohdalla olevien rakennushistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvok-
kaiden talonpoikaista hirsirakentamista edustavien päärakennusten sekä 1800-luvun
ja 1900-luvun alkupuolen kivisten ja tiilirunkoisten talousrakennusten purkaminen tu-
lee määrätä luvanvaraiseksi.
Kyläkuvan kannalta keskeisiä rakennuksia ovat molemmat Rehdit, Ali-Paavola, Yli-
Paavola, Lemolan tilan kivinavetta ja Eskolan talo (v.1933). Palavainen (1800-luku) ja
Komeri (1919) Pyyläntiellä kertovat tätä vanhemmasta 1700-luvun kylärakenteesta
kuten myös Anttila (1952).
Kylällä on ollut oma vesimylly, saha ja Lemolan tiilitehdas sekä kansakoulu. Toimin-
toihin liittyvät rakennukset ovat hävinneet. Vesimyllystä on jäljellä betonirunkoinen
pato (1921) sekä viimeisimmän myllyn ja sahan kivi- ja betoniperustuksia. Kylän myl-
lypaikan lähelle muodostui 1800-luvulla tilattomien asuinalue.

Kuva Kuittilantien kyläraitilta
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2. Mäkitupalaisalue joen ympäristössä (rakennettu ympäristö)
Suutarin-, Koski- ja Harjutien ympäristössä pienen mittakaavan rakennuskannasta ja
tieympäristöstä muodostuu miljöö, jolla on kyläkuvallisia arvoja. Alue liittyy Kuittilan
kyläympäristöön ja on osaltaan rikastuttamassa Hämeen Härkätien valtakunnallisesti
arvokasta kulttuurimaisemaa. Kaavassa on tarpeellista määritellä alueen rakennusoi-
keudet suhteessa alueen pienipiirteiseen rakennettuun ympäristöön.
Pienten teiden mittakaavan säilyminen on ensisijaisen tärkeää mäkitupalaisalueelle
tunnusomaisen luonteen säilyttämisessä. Suutarintien alkupään, Harjuntien alkupään
ja Koskitien rinneasutus avautuvat Härkätielle ja ovat näin kohtia, joissa tapahtuvat
muutokset vaikuttavat suoraan kylämaiseman kokonaisilmeeseen.
Mäkitupalaisalue sijaitsee Alijärvestä laskevan joen etelärannalla. Rakennukset ryh-
mittyvät mäenrinteille, viljelykelpoisen maan reunamille. Asuinrakennukset ovat tänä
päivänä pääasiassa osavuotisessa käytössä.
Asutus on syntynyt eri kantatalojen maille ja on itsenäistynyt 1920-luvulla. Suutarin-
tien ja Koskitien rakennuskanta on pääasiassa 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuo-
lelta. Vanhimpia rakennuksia ovat yhteismaalle rakennettu seppä Hammarbergin
asuinrakennus, Suutarintiellä Tuulimyllynmäki 9:9, Lehtola 11:29, Salola 5:19 ja Päi-
värinne 6:9 sekä Koskitiellä Lemmilä 4:8 ja Santala 3:6. Harjutien nykyinen raken-
nuskanta ajoittuu 1920-60 -luvuille.
Koskitiellä alueeseen liittyy myös entinen Peltolan maatalo (3:29), jonka rakennukset
ovat 1900-luvun alkupuolelta ja entisöiden peruskorjattu asuinrakennus on 1800-
luvun lopulta.
Mäkitupalaisalueen rakennettua ympäristöä yhdistäviä tekijöitä ovat rakennusten
mittakaava ja pintamateriaalit, piharakennukset ja piha-alueiden vähäinen rajaami-
nen.

Kuva Kuittilantieltä mäkitupalaisalueelle
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Kuva myllyn perustuksista Kuva myllyltä 1950-luvulta

2.1 Kuittilan myllypaikka (maisemakohta)
Koskitien päässä on Kuittilan kylän myllypaikka, jossa myllyn palon jälkeen 1950-
luvulla toimi viimeksi saha. Kylän myllystä on kirjallisia mainintoja ainakin 1700-
luvulta. Niemessä on ollut myös myllärin asuinrakennus, navetta ja rantasauna. Teol-
lisesta toiminnasta on jäljellä kivi- ja betonirakenteiset perustukset ja pato.
Vanha myllypaikka on sijainniltaan luonnonkaunis. Säilyneet rakennelmat eivät ole
kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittäviä. Sen sijaan vanhan myllypaikan luonne
kylän perinteisenä yhteisalueena tulee ottaa huomioon alueen kehittämisessä.

3. Hämeen Härkätie (historiallinen tie)
Hämeen Härkätien tielinjauksella on historiallista arvoa. Tien historiallisen luonteen
säilyminen on otettava huomioon tienparannustöissä. Tien korkeustaso on tällä het-
kellä Kuittilan kyläkeskuksen ja mäkitupalaisalueen kohdalla säilynyt melko kohtuulli-
sena.
Pyyläntie on Härkätiehen liittyvä toinen huomioon otettava historiallinen kulkuväylä,
jonka tiepohja tulisi säilyttää rakentamiselta.
Hämeen Härkätie on maamme vanhimpia yleisiä teitä. Mahdollisesti reitti on yhdistä-
nyt Aurajokilaakson ja Vanajaveden asutuskeskittymiä jo myöhäisellä rautakaudella
(800-luvulla), mutta viimeistään 1300-luvulla se vakiintui alueen runkoreitiksi. Tielin-
jaus siirtyi nykyiselle paikalleen 1600-luvun loppupuolella.
Kuittilan kyläasutus keskittyi aluksi Pyyläntien ympärille, mutta 1700-luvun lopulla ja
1800-luvulla taloja siirtyi Pyyläntieltä Härkätien varteen.

Kuva Pyyläntieltä etelään
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3.1 Syväoja (maisemakohta)
Syväojan talouskeskus peltomaineen on Härkätien maisemalle tyypillistä pienipiir-
teistä kulttuuriympäristöä. Maisemakohdan asutus on muodostunut isossajaossa
1800-luvulla. Peltoalueen soisi säilyvän maatalousalueena ja uudisrakentamisen si-
joittuvan metsäsaarekkeille.
Syväojasta lounaaseen sijaitsee Renko-seuran pystyttämä Niemisten veljesten
muistokivi.
Syväojan niittyjä on käytetty jo 1700-luvulla ja tila on merkitty maarekisteriin v.1840.
Syväojan seudun peltoviljelys periytyy 1800-luvun puolivälistä ja peltoja viljellään
edelleen. Rakennuskanta on pääosin 1900-luvun alkupuolelta. Tiettävästi 1920-
luvulla rakennetun hirsisen asuinrakennuksen laajennusosa on 1970-luvun puolivä-
listä.

Kuva Härkätieltä Syväojalle

Muinaismuistokohteet

Kaava-alueelta ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella esihistoriallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, ainoastaan yksi irtaimen
muinaisesineen löytöpaikka sekä historiallisen ajan tuli- ja keinupaikka, Tuli-
mäki (luokka 3).

LIITE 6 Merkittävät kohteet

Museovirasto toteaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lau-
sunnossaan, että alue on ollut suotuisa muinaiselle asutukselle. Tästä syystä
Hietainmäen alueella tehtiin arkeologinen maastoinventointi kesällä 2005.  In-
ventoinnissa alueelta ei havaittu mitään esihistoriallisia kiinteitä muinaisjään-
nöksiä.
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Liikenne

Suunnittelualueen kaakkoisosaa rajaa valtatie 10 (Turun valtatie) ja pohjois-
osaa maantie 2855 (Viisarintie). Alueen läpi kulkee kokoojakatuluonteisena
historiallinen Hämeen Härkätie (Kuittilantie-Eskolankulma). Härkätieltä erka-
nevia yhdysteitä ovat mm. Palavaistentie, Korventie ja Pyyläntie. Pyyläntiellä
on myös historiallista merkitystä. Suunnittelualueen sisäiset tiet ovat tiehoito-
kuntien ylläpitämiä.

Suunnittelualueelta keskustaajamaan valtatien eteläpuolelle kuljetaan itä-
osasta Viisarintien kautta ja keskivaiheilta Kuittilantien ja Rengonraitin kautta.
Liittymät ovat tasoliittymiä. Kevyelle liikenteelle on rakennettu alikulkukäytävä
Kuittilantien rinnalla. Valtatien laidassa on linja-autoliikenteen pysäkit.

Hämeen tiepiirin Rengon tieverkkoselvityksessä Kuittilantien kylän puoleinen
tasoliittymä valtatielle on esitetty korvattavaksi alikulkuväylällä keskustaaja-
maan. Yksityisteiden liittymät valtatielle on esitetty poistettaviksi.

LIITE 5 Nykyinen maankäyttö

Valtatien 10 liikennemäärä on 3365 ajoneuvoa vuorokaudessa (kesällä 3769),
josta raskaan liikenteen osuus on 10%. Maantien 2855 liikennemäärä on 323
ajoneuvoa vuorokaudessa (kesällä 496), josta raskaan liikenteen osuus on
5%. (Hämeen Tiepiiri 1.1.2004)

Tekninen huolto

Kuittilan kylä on kokonaan kunnallistekniikan piirissä (sähkö-, vesijohto- ja
viemärilinjat). Suunnittelualueen länsiosassa on kiinteistökohtainen vesi- ja
jätehuolto.  Maakuntakaavaehdotuksessa on valtatien laitaan osoitettu uusi
voimajohtolinja.

LIITE 5 Nykyinen maankäyttö

Ympäristönsuojelu ja erityistoiminnot

Suunnittelualue on lähes kokonaan I-luokan pohjavesialuetta (Renko
0469254). Alueella tulee ottaa huomioon vesilain mukaiset pohjaveden muut-
tamis- ja pilaamiskielto.

Palavaistentien varressa on kaksi soranottoaluetta, joista maanaines on jo lä-
hes kokonaan otettu. Alueiden maisemointiin tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta.

Valtatie 10 aiheuttaa alueelle liikennemelua. Melualueen leveys on 80-120
metriä valtatiestä (Hämeen tiepiiri, putkimallin tarkastelu, 2002).

LIITE 6 Merkittävät kohteet
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3.1.5 Maanomistus

Alue on suurimmaksi osaksi yksityisessä maanomistuksessa. Rengon kunta
omistaa Hietainmäen alueelta noin 50 ha:n maa-alueen. Kuittilan osakaskun-
nan omistuksessa on tie- ja vesialueita sekä alueita Yli- ja Alijärven välisellä
kannaksella.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt
Hämeen Härkätie ja Kuittilan kylämiljöö on luokiteltu valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuurimaisemaksi (kohde 70). Kohde on esitetty tarkemmin kohdas-
sa 3.1.4 Rakennettu ympäristö, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuis-
tot.

Seutukaava
Hämeen 5. seutukaava (12.10.1988) on Ympäristöministeriön vahvistama.
Siinä suunnittelualueelle on esitetty seuraavat aluevaraukset:

Ats 118 Kuittilankylä
EO4 102 Kissanmäen sora-alue
SM 39 Hämeen Härkätie
ulkoilureitti

Ote seutukaavasta

Maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa
29.11.2004 ja kaava on ympäristöministeriön vahvistettavana.
Suunnittelualueella on esitetty seuraavat aluevaraukset:

AT  215 Hietainmäki; kyläasutuksen ja kylämäisen maaseutuasutuksen
alue 

Ats 182 Kuittilankylä; kyläasutuksen ja kylämäisen maaseutuasutuksen
alue, arvokas rakennettu miljöö

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

YTm  Kehitettävä matkailu- ja maisematie (Hämeen Härkätie)
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ma 4 Härkätien kulttuurimaisemat (vk). Maisema-alue; Kulttuurimaise-
ma, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta
tärkeä alue

Ulkoilureitti (keskustaajamasta Ylijärven rantaan)
Tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (suunnittelu-

alue lähes kokonaisuudessaan)
Uusi voimajohtolinja (valtatien 10 laidassa)

Ote maakuntakaavasta

3.2.2 Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat

Osayleiskaava
Rengon Kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa v.1999.
Osayleiskaavassa uutta asuinrakentamista on esitetty Kuittilantien ja Eskolan-
kulman varteen sekä täydennysrakentamista Kuittilan alueelle.

LIITE 3 Ote osayleiskaavasta

Rantayleiskaava
Rengon rantayleiskaava on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa v.
2003. Suunnittelualueeseen kuuluva osa Ylijärveä on osoitettu maa- ja met-
sätalousalueeksi ja Yli- ja Alijärven välinen niemi uimaranta-alueeksi. Alijärven
rannassa on osoitettu kuusi olemassa olevaa loma-asuntoa.

LIITE 4 Ote rantayleiskaavasta

Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Rakennusjärjestys
Rengon kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 8.11.2001.

Muut alueelliset suunnitelmat
Muut kaava-aluetta koskevat selvitykset on esitetty kohdassa 1.5 (Luettelo
käytetyistä taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista)
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4 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve

Rengon kunta on päättänyt Hietainmäen-Kuittilan osayleiskaavan laatimisesta
16.6.2003. Kunta omistaa Hietainmäen alueella noin 50 ha alueen. Alueen
kehittämisestä on pidetty seminaari 8.5.2003 teemalla 'Taajaman läheinen
maaseutu asuinympäristönä'.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

● Ohjausryhmän järjestäytyminen 21.10.2004
● Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (§ 66) 26.10.2004
● Ilmoitus kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pos-
titettu maanomistajille 19.11.2004
● Perusselvitysvaiheen yleisötilaisuus 27.1.2005

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

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, sivistyslauta-

kunta, sosiaalilautakunta)
- 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 kaavasta mielipiteensä.

LIITE 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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4.3.2 Vireilletulo ja työn käynnistäminen

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on tiedotettu marraskuussa 2004
kuulutuksella Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä alueen
maanomistajille kirjeitse.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavoituksen aikainen tiedottaminen hoidetaan ilmoituksilla Hämeen Sano-
missa, kunnan ilmoitustaululla ja tiedotteilla maanomistajille.
Tiedote kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on
postitettu alueen maanomistajille 19.11.2004. Tiedotteessa pyydettiin esittä-
mään näkemyksiä alueen suunnitteluun ja antamaan palautetta oas:sta
15.12.2004 mennessä. Palautetta saatiin 10 kpl ja suurin osa palautteesta oli
toiveita kaavoituksen suhteen.
Perusselvitysvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 27.1.2005 (läsnä 21 osallista),
jonka jälkeen perusselvitysaineisto oli nähtävillä 31.1.-1.3.2005. Perusselvi-
tysaineistosta saatiin palautetta 8 kpl.
Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 21.11.2005 (läsnä 5 osallista) ja
kaavaluonnos oli nähtävillä 14.11.-23.12.2005. Kaavaluonnoksesta saatiin 9
lausuntoa ja 4 mielipidettä. (Liite 8, Tiivistelmä ja vastineet luonnosvaiheen
palautteesta)

Suunnittelutyötä varten perustetun ohjausryhmän kokoonpano on seuraava:
Antti Leinikka kunnanjohtaja, puheenjohtaja
Kalevi Väinölä rakennustarkastaja
Annu Tulonen aluearkkitehti (1.5.2005 asti)
Minna Kiviluoto aluearkkitehti
Antti Iso-Pietilä
Erkki Jaalama
Mikko Heinonen
Rami Laulajainen
Juha Mäkelä
Anja Orkola
Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin on kutsuttu Kuittilan osakaskunnan ja Kanta-
Hämeen metsänhoitoyhdistyksen edustajat.
Ohjausryhmä on kokoontunut suunnittelun eri vaiheissa tähän mennessä viisi
kertaa.

4.3.4  Viranomaisyhteistyö

•  Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu § 66 26.10.2004
•  Epävirallinen luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu 24.8.2005
•  Luonnosvaiheen kirjalliset lausunnot
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4.4 Osayleiskaavan tavoitteet

Valtioneuvosto päätti 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön
suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä vel-
voite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kuusi asiakokonaisuutta ovat:
1) toimiva aluerakenne
2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5) Helsingin seudun erityiskysymykset
6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Suunnittelualueen valtakunnalliset ja maakunnalliset lähtökohdat on esitetty
kohdassa 3.2 Suunnittelutilanne, sekä 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ja
lähtökohtien toteutuminen kohdassa 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoit-
teiden toteutuminen.

Hietainmäen-Kuittilan osayleiskaavan tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen
osayleiskaava, jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupia.
Mahdolliset asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet osoitetaan kaavassa.

Osayleiskaavalla osoitetaan Kuittilan kyläalueen nykyinen maankäyttö ja
mahdolliset kylämäisen täydennysrakentamisen alueet. Hietainmäen alueelle
suunnitellaan pientaloalue, jossa tavoitteena on yhdistää asumisen väljyys,
luonnonläheisyys, metsäluonnon monimuotoisuus, kylämäisyys ja kunnallis-
tekninen taloudellisuus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Hämeen Härkätie ja
Kuittilan kylämiljöö tulee erityisesti huomioida.

4.5 Osayleiskaavaratkaisun vaihtoehdot

4.5.1 Tehdyt selvitykset
Käytetyt taustaselvitykset ja lähdemateriaali on esitetty kohdassa 1.4. Selvi-
tyksiä on täydennetty maastokäynneillä, kunnan arkistoista ja yhteydenotoilla
viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin. Selvityksiä on esitetty kaavaselos-
tuksessa ja erillisinä liitteinä 5-7.

4.5.2 Kaavoitusprosessin aikana tutkitut vaikutukset

Osayleiskaavaa laadittaessa on tutkittu kaavan vaikutuksia osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmien mukaisesti. Vaikutukset on esitetty kohdassa 5.4 Kaavan
vaikutukset.
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4.5.3 Osayleiskaavaratkaisun perusteet

Osayleiskaava on laadittu tavoitteiden, selvitysten ja suunnitteluohjeiden pe-
rusteiden mukaisesti. Kuittilan alueella kaava on säilyttävä ja Hietainmäen
alue on osoitettu uudisrakentamiseen. Rantarakentamisen osalta noudatetaan
rantaosayleiskaavan periaatteita, jolloin rantarakentamisen mitoitus pidetään
ennallaan. Rantavyöhykkeellä on osoitettu aluekohtaisesti rakennuspaikkojen
enimmäismäärä.

4.5.4 Luonnosvaiheen palaute ja tehdyt muutokset

Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 21.11.2005 (läsnä 5 osallista) ja
kaavaluonnos oli nähtävillä 14.11.-23.12.2005. Kaavaluonnoksesta saatiin 9
lausuntoa ja 4 mielipidettä, jotka käsiteltiin kaavan laatijan, aluearkkitehdin ja
ohjausryhmän toimesta.

Palautteen perusteella kaavakartalta poistettiin VR-alueen uimaranta-
merkinnät.
Kaavamääräyksiin tehtiin tarkennuksia AP-, AT-, VR-, sa-, /s-, /s-1-, ja histori-
allisen tien osalle.
Kaavaselostusta täydennettiin vastineiden mukaisesti.

LIITE 8  Tiivistelmä ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

•  Kunnanhallituksen päätös kaavan laadinnasta 16.6.2003
•  Ohjausryhmän järjestäytyminen 21.10.2004
•  Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu § 66 26.10.2004
•  Vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittaminen

19.11.2004
•  Ohjausryhmän kokous 27.1.2005
•  Perusselvitysvaiheen yleisötilaisuus 27.1.2005 (materiaali nähtävillä 31.1.-

1.3.2005)
•  Ohjausryhmän kokous 22.6.2005
•  Epävirallinen luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu 24.8.2005
•  Ohjausryhmän kokous 14.9.2005
•  Kunnanhallitus 17.10.2005
•  Luonnosvaiheen nähtävillä olo 14.11.-23.12.2005
•  Luonnosvaiheen yleisötilaisuus 21.11.2005
•  Ohjausryhmän kokous 28.3.2006
•  Kunnanhallitus 8.5.2006
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5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Hietainmäen-Kuittilan alue jakautuu kahteen luonteeltaan erilaiseen aluee-
seen. Kuittilan vanhassa kulttuurimiljöössä osayleiskaava painottuu olemassa
olevien arvojen säilyttämiseen ja vähäiseen täydennysrakentamiseen. Hie-
tainmäen alue osoitetaan uudisrakentamiseen alueen moninaiset luontoarvot
huomioon ottaen. Uudisrakentamisalue on osoitettu suunnittelutarvealueeksi,
jolla edellytetään yksityiskohtaisemman kaavan laatimista ennen alueen to-
teuttamista.

Asuinrakentaminen on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.
Maatilojen talouskeskukset on esitetty erillisillä merkinnöillä ja Kuittilan kylän
ydinalue kyläalueena, jolla myös kylän tarvitsemat julkiset ja yksityiset palvelut
ovat sallittuja.

Loma-asumiseen varattuja alueita on osoitettu Alijärven rantaan olemassa
oleville loma-asunnoille. Lisäksi Ylijärven rantaan on osoitettu yksi nykyinen
saunarakennus. Uusia lomarakennuspaikkoja ei ole osoitettu.

Retkeily- ja ulkoilualueeksi on osoitettu Kuittilan myllyn alue. Ylijärveltä Alijär-
ven kautta Renkajoelle johtava melontareitti on osoitettu veneväylä-
merkinnällä. Ulkoilureitin tai kevyen liikenteen yhteystarpeiksi on esitetty yh-
teydet keskustaajamaan johtavalta alikulkukäytävältä Hietainmäen uudelle
asuinalueelle ja myllyn alueelle sekä Hietainmäen sisäisiä yhteystarpeita.

Teollisuusrakentamiselle on varattu nykyinen leipomon alue.

Erityisalueena on osoitettu Renkajoen rannassa oleva jätevedenpumppaamo.

Suurin osa suunnittelualueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jois-
sa pelto- ja metsäalueet on erotettu toisistaan. Maisemallisesti arvokkaat pel-
lot Kuittilassa ja Syväojan läheisyydessä, jokiuomien arvokkaat luontoalueet
sekä ulkoiluun ja virkistykseen soveltuvat alueet Hietainmäessä  on osoitettu
omilla merkinnöillään. Valtatien varressa meluvyöhykkeellä olevat alueet on
osoitettu suojaviheralueeksi.

Luonnonsuojelun kannalta merkittävän lajin elinympäristöt (liito-orava) ja nii-
den väliset viheryhteystarpeet on osoitettu Hietainmäessä muiden alueiden si-
säisinä varauksina.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt on osoitettu alueina, joilla ympä-
ristö säilytetään. Härkätie ja Pyyläntie on osoitettu historiallisina tielinjauksina.

Osa-aluemerkinnöillä on osoitettu tärkeän pohjavesialueen rajaus ja valtatien
melualue. Palavaistentien varrella olevat sorakuopat on esitetty kohdemerkin-
nällä, jossa on ympäristö- tai maisemavaurion korjaamistarve.

Yleisen tien liittymäjärjestelyille varatuiksi alueiksi on osoitettu valtatien liitty-
mäalueet. Alueella on varauduttu uuden ajoneuvoliikenteen alikulkukäytävän
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rakentamiseen. Viisarintie on osoitettu yhdystienä ja Hietainmäen uudet ko-
koojakadut on tieliikenteen yhteystarvemerkinnöillä.

Maakuntakaavassa esitetty sähkölinja valtatien laidassa on esitetty kaavassa
ohjeellisena. Pienempiä sähkölinjoja tai vesi- ja viemärilinjoja ei ole esitetty
kaavassa ja ne ovat luettavissa erilliseltä liitekartalta.

5.1.1 Mitoitus

Alueella on tällä hetkellä noin 30 asuinrakennusta, joista viisi on maatilan talo-
uskeskuksia. Hietainmäen alueelle on osoitettu noin 19 ha uusia asuinalueita.
Mikäli kaava toteutuu täysimääräisenä uusia asukkaita alueelle sijoittuu noin
120.

Aluejakauma
pinta-ala (ha)

AP 21,9
AP/s 1,4
AP/s-1 2,7
AT/s 2,3
AM/s 4,5
Pysyvä asuminen yhteensä 32,8 18,8 %

RA/s-1 1,6
TY 0,5
Muut rakennettavat alueet yhteensä 2,1 1,2 %

M 29,7
MT 38,2
MA 23,3
MU 22,8
MY 14,9
Maa- ja metsätalousalueet yhteensä 128,9 74,0 %

LT 1,1
ET 0,1
EV 7
VR 0,3
W 2
Muut alueet yh-
teensä

10,5 6,0 %

KOKO ALUE YHTEENSÄ (ha) 174,3 100,0 %

5.1.2 Palvelut

Alueen palvelut säilynevät ennallaan, mutta kaava mahdollistaa Härkätien
matkailukohteiden lisäämisen ja asuinrakennusten yhteyteen sijoitettavien
työtilojen rakentamisen.
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on huomioitu osayleiskaavassa mm.
seuraavasti:
● toimiva aluerakenne; Kuittilan kylätaajaman säilyttäminen ja kehittäminen,
maaseutuelinkeinojen harjoittaminen
● eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; Hietainmäen alue si-
jaitsee lähellä kuntakeskuksen palveluja, koko alueella viihtyisä ja väljä maa-
seutumainen asuminen, uusia asuinalueita ei ole sijoitettu valtatien melualu-
eelle
● kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat;  Härkätie ja Kuit-
tilan kylärakenne on osoitettu säilyttävillä merkinnöillä, maisemapellot ja ar-
vokkaat luontokohteet säilytetään eikä niille ole esitetty uudisrakentamista,
alueen virkistyskäytön lisäämiseksi on osoitettu ulkoilun yhteystarpeita ja me-
lontareitti sekä myllyn alue yleiseksi retkeily- ja ulkoilualueeksi
● toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto; turvallinen yhteys alueelta kunta-
keskukseen mahdollistuu uuden alikulun myötä, mahdollisesti toteutettava
sähkölinja on osoitettu

5.3 Aluevaraukset

Koko aluetta koskevat yleismääräykset:

Osayleiskaava on laadittu MRL 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena
osayleiskaavana.
Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72.1 §:n mukaisesti rantavyöhykkeellä
rakennusluvan myöntämisen perusteena yleiskaavan mukaiseen rakentami-
seen seuraavilla alueilla: AP, RA ja VR.
Puuston käsittelyssä noudatetaan metsälain ja asetuksen määräyksiä myös
muilla kuin M-alueilla.
Jätevesien käsittely tulee järjestää kunnan ympäristöviranomaisen hyväksy-
mällä tavalla.
Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä niiltä osin kuin kaa-
vassa ei ole yksilöity.

5.3.1 Rakentamiseen osoitetut aluevaraukset

Pientalovaltainen asuntoalue AP

Alueella sallitaan asumista häiritsemättömien työtilojen rakentaminen asuinra-
kennusten yhteyteen.
Luku merkinnän alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alu-
eella (merkitty rantavyöhykkeellä).

AP-alueiksi on osoitettu jo rakennetut pientaloalueet sekä uusina alueina
Hietainmäen asuntoalueet. Kuittilassa AP-alueet on osoitettu alueina, joilla
ympäristö säilytetään (/s ja /s-1-merkinnät).
Alueiden kokonaispinta-ala on 26 ha.
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Kyläalue AT

Alue varataan kyläasutukselle ja sen tarvitsemille julkisille ja yksityisille palve-
luille. Uuden rakennuspaikan tulee olla vähintään 1000 m2 suuruinen. Ra-
kentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröivään kylämaisemaan. Uudis-
rakennukset on liitettävä olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.

AT-alueiksi on osoitettu Kuittilan kylärivissä ja Pyyläntien varressa olevia alu-
eita, joilla halutaan mahdollistaa myös julkiset ja yksityiset palvelut. Alueilla
ympäristö tulee säilyttää (/s -merkintä).
AT-alueiden kokonaispinta-ala on 2.3 ha.

Maatilojen talouskeskusten alue AM

Alue on tarkoitettu enintään kaksiasuntoisille I ½-kerroksisille maatilan asuin-
rakennuksille sekä maa- ja metsätalouden ja mahdollisten sivuelinkeinojen
harjoittamista varten tarkoitetuille rakennuksille. Kunkin tilakeskuksen yhtey-
teen saa sijoittaa enintään kaksi asuinrakennusta, kuitenkin enintään kolme
asuntoa.

AM -alueiksi on osoitettu toimivat tilakeskukset. Alueilla ympäristö tulee säi-
lyttää (/s -merkintä).
Alueiden kokonaispinta-ala on 4.5 ha.

Loma-asuntoalue RA

Alueelle voidaan rakentaa enintään aluekohtaisesti numerolla osoitettu määrä
yksiasuntoisia I ½-kerroksisia loma-asuntoja ja yksikerroksisia sauna- ja talo-
usrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120
m2.
Luku merkinnän alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alu-
eella.

RA-alueiksi on osoitettu Alijärven rannassa olevat nykyiset loma-asunnot.
Alueilla ympäristö tulee säilyttää (/s-1  -merkintä).
Alueiden pinta-ala on 1.6 ha.   

Saunan rakennuspaikka sa

Rakennuspaikalle saa sijoittaa enintään 25 k-m2 suuruisen rantasaunan.
Sauna liittyy asuinrakennukseen eikä rakennuspaikkaa saa erottaa erilliseksi
kiinteistöksi.

Merkinnällä on osoitettu Ylijärven rannassa MY-alueella oleva nykyinen sau-
narakennus.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY

Alueelle saa rakentaa yhden asuinhuoneiston kiinteistöä kohti.

Merkinnällä on osoitettu leipomon alue valtatien ja Kuittilantien välissä. Alueen
käytössä tulee huomioida sijainti kyläraitin varrella ja valtatien melualueella.
Alueen pinta-ala on 0,5 ha.
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5.3.2 Muut alueet

Retkeily- ja ulkoilualue VR

Alueelle voidaan rakentaa yleiseen virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia sekä
vähäisiä energiahuollon vaatimia rakennelmia ja laitteita. Rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2. Alueelle saa sijoittaa enin-
tään kolme rakennusta. Rakentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröi-
vään maisemaan.

VR-alueeksi on osoitettu Kuittilan vanha myllypaikka (kiinteistö 878:9), joka on
osakaskunnan omistuksessa. Uudisrakennusten mittasuhteiden, julkisivuma-
teriaalien ja värityksen tulee olla sopusoinnussa ympäröivän mäkitupalaisalu-
een rakennusten kanssa. Alueella on tyypillistä rakennusten pieni mittakaava,
pienet piharakennukset ja piha-alueiden vähäinen rajaaminen. Julkisivujen
tulee olla lautaverhottuja ja perinnesävyin maalattuja.
Alueen pinta-ala on 0.3 ha.

Yhdyskuntateknisen huollon alue ET

ET -alueeksi on osoitettu Renkajoen rannassa Kuittilantien varressa oleva jä-
tevedenpumppaamo.
Alueen pinta-ala on 0.04 ha.

Suojaviheralue EV

Alueella on huolehdittava pensaskerroksen ja puiden säilymisestä.

EV -alueiksi on osoitettu valtatien laidalla olevia puustoisia alueita, jotka mai-
semallisista tai liikennemelullisista syistä tulee säilyttää.
Alueiden kokonaispinta-ala on 7.0 ha.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, M

Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen
rakentaminen. Alueelle ei saa muodostaa alle 5000 m2 uusia rakennuspaik-
koja.

M-alueiksi on osoitettu puustoisia maa- ja metsätalousalueita, joilla ei ole
muita erityistoimintoja.  Hietainmäen entiset sorakuopat on osoitettu ympäris-
tö- tai maisemavaurion korjaustarve -merkinnällä.
Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 29.7 ha.

Maatalousalue MT

Alueella sallitaan maatalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentaminen on sovi-
tettava huolellisesti ympäröivään maisemaan.

MT-alueiksi on osoitettu peltoalueita.
Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 38.2 ha.
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Maisemallisesti arvokas peltoalue MA

Alueiden säilyminen avoimina ja viljelys- tai laidunkäytössä on maisemakuvan
kannalta tärkeää. Alueella sallitaan pienimuotoinen maa- ja metsätalouteen
liittyvä rakentaminen, joka sijoittuu olemassa olevan kasvillisuuden suojaan ja
maatilojen talouskeskusten välittömään läheisyyteen. Pellot tulee säilyttää ra-
kentamattomina.

MA-alueiksi on osoitettu Kuittilan kylärakentamiseen rajautuvia peltoalueita
sekä Syväojan ympäristössä Härkätien varrella.
Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 22.3 ha.

Maa- ja  metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta MU

Metsänhakkuu on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla
siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät. Alueen peltoja
ja rantoja rajaava puusto tulee säilyttää. Alueella sallitaan pienimuotoinen
maa- ja metsätalouteen sekä virkistystoimintaan liittyvä rakentaminen. Ra-
kentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan.

MU-alueiksi on osoitettu Hietainmäen uuteen asuinalueeseen liittyvät vapaa-
alueet sekä Kuittilanharjun ulkoilualueeseen liittyvä alue Alijärven rannassa.
Hietainmäessä alueen sisäisenä merkintänä on osoitettu liito-oravan elinym-
päristöt sekä viheryhteydet näiden välille.
Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 23.3 ha.

Maa- ja  metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY

Metsänhakkuu on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla
siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät. Alueen peltoja
ja rantoja rajaava puusto tulee säilyttää. Alueella sallitaan pienimuotoinen
maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentaminen on sovitettava
huolellisesti ympäröivään maisemaan.

MY-alueiksi on osoitettu luontoselvityksessä arvokkaiksi todetut Heinioja ja
Renkajoki sivu-uomineen sekä Yli- ja Alijärven rannassa rantavyöhykkeellä
olevia metsäalueita. Ylijärven rannassa olevalla alueella on osoitettu nykyinen
saunarakennus erillismerkinnällä.
Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 14.9 ha.

Yleisen tien liittymäjärjestelyille varattu alue LT

Ratkaisun tulee perustua tarkempiin liittymäsuunnitelmiin.

LT-alueiksi on osoitettu valtatien liittymäalueita.
Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1.1 ha.

Vesialue W

W-alueeksi on merkitty kaava-alueeseen kuuluvat osat Ylijärveä, Alijärveä ja
Renkajokea. Vesialuetta pitkin on osoitettu melontareitti.
Alueen pinta-ala on 2.0 ha.
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Suojelumerkinnät

Alue, jolla ympäristö säilytetään, /s

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Rakennuksis-
sa tai rakennelmissa suoritettavien muutos- ja korjaustöiden tulee olla sellai-
sia, että rakennuksen tai rakennelman kyläkuvan kannalta merkittävä luonne
säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen kyläkuvallisiin ja kulttuuri-
historiallisiin ominaispiirteisiin. Ennen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta
ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle
varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

/s �merkinnällä on osoitettu ympäristöltään, pihapiiriltään tai rakennuksiltaan
merkittäviä alueita Kuittilan kylässä ja Härkätien varrella.

Alue, jolla ympäristö säilytetään, /s-1

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Rakennuksis-
sa tai rakennelmissa suoritettavien muutos- ja korjaustöiden tulee olla sellai-
sia, että rakennuksen tai rakennelman kyläkuvan kannalta merkittävä luonne
säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueelle tyypilliseen pienipiirteiseen
rakennuskantaan ja pihanmuodostukseen. Teiden linjaus ja mittakaava tulee
säilyttää. Ennen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä muutta-
viin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lau-
sunnon antamiseen.

/s-1 �merkinnällä on osoitettu ympäristöltään, pihapiiriltään tai rakennuksiltaan
merkittäviä alueita Suutarintien, Koskitien ja Harjutien mäkitupalaisalueella.

Historiallinen tie

Historiallinen tielinjaus tulee säilyttää havaittavissa ja paikoillaan. Tiemaise-
massa näkyvän uudis- ja korjausrakentamisen sekä rakennelmien tulee so-
peutua kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Ennen alueen kulttuurihistorialli-
sesti arvokasta ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee  museo-
viranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Merkinnällä on osoitettu Härkätie sekä Pyyläntie.

Luonnonsuojelun kannalta merkittävän lajin elinympäristö, luo

Alueella sijaitsee LsL 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Maise-
maa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja raken-
nuslain 128 §:ssä tarkoitettua maisemalupaa (toimenpiderajoitus). Ennen alu-
etta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee Hämeen Ympä-
ristökeskukselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

luo-kohteet on osoitettu Hietainmäen alueelle tehdyn liito-oravaselvityksen pe-
rusteella.
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Viheryhteystarve

Metsätaloutta harjoitettaessa tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhte-
yksiä varten vähintään 30 metriä leveä puustoinen kaista.

Merkinnällä on osoitettu yhteyksiä liito-oravan elinympäristöjen välillä.

Alue- ja kunnallistekniikka

Valtatie 10 on rajattu suunnittelualueen ulkopuolelle. Liittymiksi valtatielle on
osoitettu yhdystie Viisarintie ja kokoojakatu Kuittilantie. Lisäksi on osoitettu
ajoneuvoliikenteen alikulkukäytävä valtatien toiselle puolelle kuntakeskuk-
seen.

Kokoojakaduiksi on osoitettu myös Eskolankulma ja Palavaistentie. Hietain-
mäen uudet tielinjaukset on osoitettu tieliikenteen yhteystarve -merkinnällä.

Kevyen liikenteen yhteystarpeita on osoitettu nykyiseltä valtatien alikulkutun-
nelilta Hietainmäen asuntoalueelle ja myllyn tontille sekä sieltä edelleen Kuit-
tilanharjulle johtavat yhteydet. Hietainmäen uudelle alueelle on osoitettu ul-
koilureitin yhteystarpeita.

Maakuntakaavassa valtatien laitaan esitetty sähköverkoston päälinja on osoi-
tettu kaavassa ohjeellisena varauksena.

Muut osa-aluemerkinnät

Tärkeä pohjavesialue pv-1

Merkinnällä on osoitettu I-luokan pohjavesialue (Renko 0469254). Alueella ra-
kentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat vesilain 1 luvun 18§ (pohjaveden
muuttamiskielto) ja ympäristösuojelulain 8§ (pohjaveden pilaamiskielto). Alu-
eella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi
kielletty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin  tai suoja-altaaseen,
jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Jäteve-
sien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maan-
kaivu on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai py-
syviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

Suunnittelualue on pohjavesialuetta alueen eteläosaa (Heiniojan eteläpuoli)
lukuun ottamatta.

Melualue me

Valtatien rajaukseltaan ohjeellinen meluvyöhyke, jonka melutaso ylittää 55
dB(A). Alueelle rakennettavien uusien asuinrakennusten sisällä melutaso ei
saa ylittää päiväohjearvoa 35 dBA eikä yöohjearvoa 30 dBA. Oleskelupiha
tulee suojata tienpuoleisilta osiltaan rakennuksin, aidoin tai istutuksin.

Melualueelle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
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Rantavyöhykkeen raja rv

Ylijärven ja Alijärven rannassa on osoitettu noin 100m leveä rantavyöhyke,
jolla on aluekohtaisesti esitetty rakennuspaikkojen enimmäismäärä.

Suunnittelutarvealue st

Suunnittelutarvealueeksi on osoitettu Hietainmäen uusi asuinalue sekä Kuitti-
lantien liittymäalue ja alikulkukäytävä.

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet

Laajemman alueen ottaminen osayleiskaavassa suunniteltuun käyttöön on
tarkoitettu perustuvaksi asemakaavaan.
Värireunus ja alueisiin liittyvä merkintä osoittaa osayleiskaavamerkintöjen mu-
kaisen maankäyttömuodon.

Merkinnällä on osoitettu Hietainmäen uudet asuinalueet.

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja ihmiseen

Väestön rakenne ja
kehitys

Suunnittelualueella asuu nykyisin noin 50 henkilöä. Kuittilan alueella
asukasmäärässä ei tapahtune merkittävää muutosta, mutta Hietain-
mäellä uusia asukkaita alueelle sijoittuu noin 120. Uusien asukkaiden
joukossa korostunee lapsiperheiden osuus.

Yhdyskuntarakenne Kuittilan alueella kaava on laadittu alueen nykyisen maankäytön poh-
jalta eikä uusia laajoja aluevarauksia osoiteta rakentamiseen. Hietain-
mäen alueella läpikulkuliikenteen välttämiseksi on esitetty  kokoojaka-
tuja sekä Eskolankulman että Palavaistentien puolelta. Väljän maa-
seutumaisen asumisen toteuttamiseksi asuinalueet on esitetty pie-
nempinä kokonaisuuksina, jolloin väliin jää luonnontilaisia alueita.

Kyläkuva Kuittilan kyläalueen luonne säilytetään ja mahdollinen täydennysra-
kentaminen tulee sovittaa olemassa olevaan rakentamistapaan ja -
tyyliin.

Palvelut Alueen palveluihin ei ole odotettavissa merkittävää muutosta ja alue
tukeutuu edelleenkin keskustaajaman palveluihin. Etäisyys Hietainmä-
en alueelta kirkonseudun ala-asteelle on 2-3 km. Hietainmäen alueelle
voi sijoittua esimerkiksi perhepäivähoitopaikkoja ja työtiloja asuinra-
kennusten yhteyteen.

Työpaikat Kaavan vaikutukset pääasiassa maa- ja metsätalouden piirissä olevien
työpaikkojen määrään ovat vähäisiä. Asuinalueilla sallitaan työtilat
asuinrakennusten yhteyteen.

Virkistys Alueen nykyinen virkistyskäyttö keskittyy vanhalle myllytontille Yli- ja
Alijärven väliselle kannakselle. Kylätalon rakentaminen alueelle pa-
rantaa alueen virkistyskäyttöä ja yhteydet alueelta sekä Kuittilanharjun
että keskustaajaman suuntaan on säilytettävä. Ylijärveltä Alijärven ja
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Renkajoen kautta kohti keskustaajamaa on osoitettu melontareitti.
Hietainmäen alueella säilytetään asuinalueiden välillä riittävän laajat
luonnonmukaiset alueet virkistyskäyttöön. Rehevät puronotkot sopivat
niin ikään virkistyskäyttöön.

Liikenne Hietainmäen alueen rakentuminen lisää liikennemääriä Palavaisten-
tiellä ja Eskolankulmalla. Tiet tulee tarpeen mukaan perusparantaa
lisääntyvää liikennettä ja kevyen liikenteen turvallisuutta varten. Hie-
tainmäen alueen sisäisten yhteyksien linjaukset tarkistetaan tarkem-
massa kaavasuunnittelussa.
Valtatien ja Kuittilantien tasoristeys on esitetty poistettavaksi ja kulku
valtatielle tapahtuisi uuden alikulkukäytävän ja keskustaajaman puolei-
sen liittymän kautta. Ajo Kuittilantielle valtatieltä Hämeenlinnan suun-
nasta tultaessa voitaisiin mahdollisuuksien mukaan säilyttää.  Yhteys
Palavaistentieltä ja Eskolankulmalta alikäytävälle tulee linjata sujuvaksi
niin, että kulku ei suuntaudu Kuittilantien läpikulkuliikenteeksi. Myös
muut pienemmät liittymät valtatielle on esitetty poistettaviksi.
Nykyinen kevyen liikenteen alikulku turvaa koululaisten kulkua kes-
kustaajaman puolelle. Valtatien laidassa olevat linja-autopysäkit mah-
dollistavat sujuvan kulun esimerkiksi Hämeenlinnan suuntaan.

Rakennettu kulttuuri Nykyiseen rakennuskantaan ei kohdistu olennaisia muutoksia.
Härkätien valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on huomioitu alu-
een historiallisen tien, MA-, /s- ja /s-1-merkintöjen yhteydessä.
Kuittilan kylän ja mäkitupalaisalueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
alueet on osoitettu alueina, joilla ympäristö säilytetään. Myös näihin
rajautuvat pellot on osoitettu maisemallisesti arvokkaina peltoalueina.
Härkätie ja Pyyläntie on osoitettu historiallisina tielinjauksina, jotka
tulee säilyttää havaittavissa ja paikoillaan. Ennen alueisiin kohdistuvien
muutosten toteuttamista tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus
lausunnon antamiseen.
Hietainmäen alueella uudet asuinalueet sijoittuvat pääosin puuston
suojaan. Näillä alueilla rakentamistapaa tarkennetaan asemakaavoi-
tuksen yhteydessä. Syväojan maisemapeltoja rajaavilla alueilla tulee
kiinnittää erityistä huomiota reunavyöhykkeen säilyttämi-
seen/muodostamiseen.

Tekninen huolto Yhdyskuntateknisen huollon verkosto kattaa Kuittilan kyläalueen ja
mahdolliset uudet rakennuspaikat on liitettävä niihin. Hietainmäen alu-
eelle tulee rakentaa uusi kunnallistekninen verkosto.
Valtatien laitaan on ohjeellisena osoitettu maakuntakaavassa esitetty
sähkölinjan aluevaraus. Mikäli linja toteutetaan, tulee se linjata niin,
että Härkätien kulttuurimaisema ja valtatien laidan suojapuusto säilyy
mahdollisimman hyvin.
Myllyn alueelle on mahdollista sijoittaa vähäisiä energiahuollon vaati-
mia rakennelmia ja laitteita.

Ympäristönsuojelu ja
erityistoiminnot

Valtatie 10 aiheuttaa melua lähialueille. Uudet asuinalueet on sijoitettu
melualueen ulkopuolelle, mutta asia tulee tarkistaa alueen asemakaa-
voituksen yhteydessä. Valtatien laidassa on säilytettävä riittävä puus-
toinen suojaviheralue.
Alue sijaitsee lähes kokonaan I-luokan pohjavesialueella. Pohjavettä
likaavien aineiden varastointiin, öljysäiliöiden sijoitukseen ja jätevesien
imeyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityisesti Hietain-
mäen alueella on varmistettava että rakentamisessa noudatetaan
pohjavesialueille annettuja määräyksiä.
Palavaistentien läheisyydessä olevien sorakuoppien reunat ovat pai-
koin jyrkkiä ja maisemoimatta. Mikäli alueelle ohjataan virkistystoimin-
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toja kuten ulkoilureittejä, tulee alueen turvallisuuteen kiinnittää erityistä
huomiota.

Sosiaalinen ympäristö Kuittilan alueen sosiaalisessa ympäristössä ei tapahtune merkittäviä
muutoksia ja asuinympäristö säilyy maaseutumaisen väljänä. Kylätalon
rakentaminen parantaa kyläläisten yhteenkuuluvuutta ja toimintamah-
dollisuuksia.
Hietainmäen alueen sosiaaliseen toimintaan vaikuttaa uusien asukkai-
den aktiivisuus ja nykyisten Kuittilan kyläläisten halu ottaa uudet tulok-
kaat 'omikseen'.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maisemarakenne ja
maisemakuva

Kuittilan kylän maisemakuva alueella säilyy ennallaan. Mahdollinen
täydennysrakentaminen on sopeutettava alueen kyläkuvallisiin omi-
naispiirteisiin.
Kuittilan alueella Härkätielle, Viisarintielle ja valtatielle avautuvat mai-
semallisesti arvokkaat pellot on osoitettu kaavassa ja ne tulisi pitää
viljeltyinä. Syväojan tilan ympäristössä on niin ikään osoitettu maise-
mallisesti arvokkaita peltoalueita. Palavaistentien ja Eskolankulman
varrella on myös laajoja peltoalueita, jotka on osoitettu maatalousalu-
eeksi. Reunavyöhykkeitä rakennettaessa/käsiteltäessä tulee kiinnittää
erityistä huomiota alueen maisemallisiin tekijöihin.   Hietainmäen uudet
asuinaluevaraukset on osoitettu pääosin puustoisille alueille.
Tiemaiseman kannalta nykyiset tärkeät puustoiset suojavyöhykkeet
tulee säilyttää vt:n 10 varrella.

Luonnonolot ja luon-
non monimuotoisuus

Alueen luonnonympäristö säilynee ennallaan Hietainmäen rakenta-
mista lukuun ottamatta.
Luonnonsuojelun kannalta merkittävän lajin (liito-orava) elinympäristöt
ja yhteydet näiden välille on osoitettu kaavassa luo-1 -merkinnällä MU-
ja MY-alueille. Uudet asuinalueet on sijoitettu luo-alueet huomioon
ottaen, mutta alueen pohjoisosassa on yksittäinen puu, joka jää AP-
alueen sisälle ja tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa.  Rehevät joki- ja purouomat on osoitettu MY-alueiksi. Härkälän
suo jää MU-alueelle rakentamisen ulkopuolelle.

Ilmanlaatu Osayleiskaavalla ei tiettävästi ole vaikutusta alueen ilman laatuun.

Vesistöt Yli- ja Alijärven ja Renkajoen vesistölle ei kaavasta aiheudu muutoksia.
Renkajokea voidaan tarvittaessa niittää melontareitin auki pitämiseksi.

Pohjavedet Rengon I-luokan pohjavesialue on osoitettu kaavassa. Pohjavettä li-
kaavien aineiden varastointiin, öljysäiliöiden sijoitukseen ja jätevesien
imeyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityisesti Hietain-
mäen uudella alueella on varmistettava, että rakentamisessa nouda-
tetaan pohjavesialueille annettuja määräyksiä. AT-alueilla on annettu
erillismääräys uudisrakennusten liittämisestä olemassa olevaan vesi-
ja viemäriverkkoon.

Luonnonsuojelu Luonnonsuojelun kannalta merkittävän lajin (liito-orava) elinympäristöt
on osoitettu kaavassa osa-aluemerkinnöillä.
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6. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS

Osayleiskaava-alueen toteutuminen tulee tapahtumaan vähitellen alueisiin
kohdistuvan kysynnän mukaisesti.
Hietainmäen uudella alueella (suunnittelutarvealue) edellytetään asemakaa-
van laatimista. Suunnittelutarvealueeksi on osoitettu myös Kuittilantien ja val-
tatien liittymäalue, jonka toteuttaminen vaatii tarkempia tiesuunnitelmia. Muu-
toin osayleiskaava-alueella saa myöntää rakennusluvan tavanomaisen asuin-
tai lomarakennuksen rakentamiseen ilman asemakaavaa.

6.1 Yleiskaavan tärkeimmät oikeusvaikutukset

Yleiskaava on rakennus- ja maankäyttölain mukaan yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja rakentamisen sekä muun maankäytön suunnitelmien pohjaksi laa-
dittava suunnitelma.
Yleiskaava ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisten ja
maanomistajien toimintaa mm. seuraavasti:
- suunniteltaessa maankäyttöä koskevia toimenpiteitä on katsottava, ettei vai-
keuteta yleiskaavan toteuttamista

- rakennuslupaa myönnettäessä on katsottava, ettei alueen käyttäminen yleis-
kaavassa varattuun tarkoitukseen vaikeudu

- yleiskaava ei ole voimassa asema- tai ranta-asemakaava-alueella, mutta on
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa detaljikaavaa

- rakennuspaikkana käytettäväksi tarkoitettua aluetta ei saa maanmittaustoi-
mituksessa muodostaa tilaksi, jos tällä vaikeutetaan alueen käyttämistä kaa-
vassa varattuun tarkoitukseen

Kunnan rakennusjärjestyksen säädökset ovat voimassa kaava-alueella niiltä
osin kuin yleiskaavassa ei ole yksilöity.

6.2 Yksityiskohtainen suunnittelu

Hyväksytyn osayleiskaavan alueella rakentaminen voidaan toteuttaa ilman
asemakaavaa, ranta-asemakaavaa tai poikkeamispäätöstä. Rakennuslupa
voidaan myöntää suoraan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen.  Poikkea-
minen yleiskaavan aluevarauksista vaatii yksityiskohtaisemman kaavan tai
poikkeusluvan. Olennainen poikkeaminen edellyttää osayleiskaavan muutta-
mista.

Hietainmäen uudelle asuinalueelle tulee laatia yksityiskohtaisempi asema-
kaava ennen alueen toteuttamista. Alueen kokonaisrakenne tulee säilyttää,
mutta aluerajauksia voidaan perustellusti tarkistaa. Kuittilantien ja valtatien
liittymäjärjestelyt vaativat yksityiskohtaisemman tiesuunnitelman laatimista.

6.3 Rakennuslupakäsittely yleiskaava-alueella

Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella osoitetun
rakennusoikeuden puitteissa edellyttäen, että rakennuspaikka täyttää raken-
nuskelpoisuusehdot. Yleiskaavan aluevaraukset ovat sitovia, mutta pohja-
kartan mittakaavasta johtuen aluerajaukset voivat tarkentua yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa.
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Alueilla, joilla ympäristö säilytetään (/s ja /s-1) sekä historiallinen tie -
kohteissa tulee ennen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä
muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä museoviranomaiselle varata tilaisuus
lausunnon antamiseen.

Luonnonsuojelun kannalta merkittävän lajin elinympäristön (luo) osalta tulee
ennen aluetta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä Hämeen
Ympäristökeskukselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Maisemaa
muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain
128§:ssä tarkoitettua maisematyölupaa (toimenpiderajoitus).

Tampereella 28.3.2006

 Anna-Maria Niilo-Rämä, arkkitehti SAFA
 Air-Ix Ympäristö Oy


