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Kaavoituskatsauksen alkusanat 
 

Hausjärvi haluaa olla kehittyvä ja elinvoimainen kunta Kanta-Hämeessä. 
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu tukevat asetettuja tavoitteita: vireillä 
on kaksi osayleiskaavaa ja käynnistymässä on useita asemakaavoja. Uu-
sia alueita asemakaavoittamalla vahvistetaan alueellista kilpailukykyä 
sekä ylläpidetään kunnan elinvoimaa.  
 

Kaavahankkeiden sisältö ja työjärjestys voivat muuttua esitetystä. Esi-
merkiksi poliittisten päätösten tai elinkeinoelämän vaikutuksesta hank-
keet voivat käynnistyä nopeasti. 
 
Yleiskaavoitus 
Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava: Yleiskaavoituksella luodaan perusta 
Hikiän taajaman ja sen lähialueiden kehittämiseen ja asemakaavoittami-
seen. Vuodesta 2009 asti vireillä ollut osayleiskaava on ollut kahdesti 
luonnoksena nähtävillä. Kaava halutaan viedä ehdotuksena nähtäville 
vuonna 2022.  
 

Oitin osayleiskaava: Vuonna 2020 valmistuneen Oitin taajamasuunnitel-
man tehtävänä on antaa Oitin osayleiskaavahankkeelle suuntaviivat. 
Kaava-alueella on vuosina 2021-2022 tehty osayleiskaavaan liittyviä sel-
vityksiä, joita hyödynnetään Oitin ja Torholan alueiden asemakaavoitta-
misessa.  

 

Asemakaavoitus 
Vuonna 2022 kaavoituksen resurssit ovat kohdistuneet yleiskaavoituk-
seen. Viimeisin valmistunut asemakaava on Keskustien länsipuolen ase-
makaavamuutos, joka hyväksyttiin lokakuussa 2020 ja sai lainvoiman hel-
mikuussa 2021.  
 
Oitissa, Ryttylässä ja Hikiällä on runsaasti vanhentuneita asemakaavoja. 
Viime vuosina pitkittyneitä kaavahankkeita on lopetettu matalalla kynnyk-
sellä, koska alueisiin kohdistuvat tarpeet ovat monesti työn aikana muut-
tuneet. 
 
Vanhentuneiden asemakaavojen ajantasaistaminen tulee viemään useita 
vuosia. Työtä tehostetaan rajaamalla hankkeita siten, että kaavoista muo-
dostuu pinta-alan ja sisällön puolesta hallittavia kokonaisuuksia. 

 
Tonttitarjonta 
Hausjärven kunnalla on myynnissä noin 15 rakentamisvalmista yritystont-
tia. Laadukkaita asuintontteja on tarjolla Oitissa, Hikiällä, Ryttylässä ja 
Monnissa. Kunnan tonttien kysyntä on lisääntynyt kevään 2022 aikana.  
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Kaavoituskatsaus 2022 
 

Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnis-
tyvät tärkeimmät kaava-asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käyn-
nistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen tiedotusväli-
neissä. 

Kaavoituskatsauksella lisätään kaavoituksen avoimuutta ja annetaan 
kuntalaisille tietoa kaava-asioista, jotta he voivat vaikuttaa tulevien 
suunnitelmien sisältöön. 

Kaava-asioiden kuuleminen järjestetään kaavan nähtävillä olon yhtey-
dessä, luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Nähtävillä olosta kuulutetaan 
kunnanviraston ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä virallisessa 
tiedotuslehdessä julkaistavalla lehti-ilmoituksella. Tarvittaessa järjeste-
tään erillinen esittelytilaisuus.  

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuosittain 
laadittava asiakirja, jossa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden 
käytön suunnitelmat. Kaavoituskatsaus toimii kaavoituksen ja maankäy-
tön suunnittelun työohjelmana. 
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Kaavoituksen vaiheet 
 

 
 
 

Kaavoituksen yhteystiedot 
 
 

Maankäyttö ja kaavoitus: 
 kaavoittaja 
 kaavavalmistelija Sari Lehtiö p. 019 758 6562 

 
Kartta-asiat: 

 maanmittausinsinööri Antti Säteri p. 019 758 6557 
 lupavalmistelija Tuija Lohkovuori p. 019 758 6861 

 
Hausjärven kunta 
Keskustie 2-4 
12100 Oitti 

 
Vaihde p. 019 758 6500 
sähköposti: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi 
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Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 
 

 

Maapoliittisella ohjelmalla linjataan yhdyskuntarakentamista, maanhan-
kintaa ja kaavoittamista. Ohjelman mukaan kunta voi tietyin edellytyksin 
asemakaavoittaa yksityisten maita maankäyttösopimusmenettelyn poh-
jalta.  
 
Ympäristölautakunta on 20.11.2019 päättänyt käynnistää kaavoitusohjel-
man ja maapoliittisen ohjelman valmistelun ottaen huomioon muuttunut 
tilannekuva ja uusi kuntastrategia. Kaavoitusohjelman ja maapoliittisen 
ohjelman valmistelu on kesken. 

Maakuntakaavoitus 
 

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä 
maakunnassa. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdys-
kuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kan-
nalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä 
tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maa-
kunnallisten tavoitteiden kannalta, taikka useamman kuin yhden kunnan 
alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. 
 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on tullut voimaan vuonna 2019 ja 
saanut lainvoiman 2021.  
 

 
Ote maakuntakaavasta
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Yleiskaavoitus 
 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen 
ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovitta-
minen. 
 
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun 
sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. 
 
Hausjärvellä on voimassa kahdeksan osayleiskaavaa, joista oikeusvai-
kutteisia ovat vuonna 2002 lainvoiman saanut Kuulojan osayleiskaava, 
vuonna 2005 lainvoiman saanut Lammin etelä- ja keskiosan osayleis-
kaava ja vuonna 2016 lainvoiman saanut Monnin osayleiskaava.  

 
 

 
Voimassa olevat oikeusvaikutteiset osayleiskaavat kartalla: 1. Kuulojan osayleiskaava, 
2. Lammin etelä- ja keskiosan osayleiskaava ja 3. Monnin osayleiskaava.
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Vireillä olevat osayleiskaavahankkeet 

 

Hausjärvellä on vireillä kaksi osayleiskaavahanketta: Hikiän ja Kirkonky-
län osayleiskaava ja Oitin osayleiskaava. Aluerajaukset voivat työn ai-
kana tarkentua. 

 

 
Hausjärvellä vireillä olevat osayleiskaavat merkittyinä opaskartalle mustalla viivalla ja 
numeroinnilla. Suunnittelualue 1. on Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava-alue ja suun-
nittelualue 2. Oitin osayleiskaava-alue.
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Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava 
 
Kaavahanke on tullut vireille vuonna 2008. Kaavaluonnos on ollut 
ensimmäisen kerran nähtävillä vuonna 2011. Työ kaavan parissa on 
pitkän tauon jälkeen käynnistynyt uudelleen keväällä 2020. 
 
Vuosina 2020 - 2022 on muun muassa teetetty tarvittavia lisäselvi-
tyksiä ja päivitetty kaavan tavoitteita ja kaava-asiakirjoja. Kaavapro-
sessin pitkittymisen vuoksi osayleiskaava laitettiin uudelleen nähtä-
ville luonnoksena keväällä 2021. Kaavaehdotuksen nähtäville aset-
tamisesta tullaan ilmoittamaan kuulutuksella. Tavoitteena on saada 
kaavaehdotus nähtäville vuoden 2022 aikana. 
 

 
Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava-alue rajattuna opaskartalle mustalla viivalla. 
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Oitin osayleiskaava 

 

Kunnanhallitus käynnisti vuonna 2020 Oitin osayleiskaavan laatimi-
sen. Osayleiskaava laaditaan vuonna 2020 hyväksytyssä Oitin taa-
jamasuunnitelmassa rajatulle alueelle. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on asetettu nähtäville syksyllä 2020. 

 

Osayleiskaavaa varten on laadittu luontotietoselvitys, jota myöhem-
min täydennetään lajistokohtaisilla selvityksillä. Lisäksi kartoitettiin 
vuosina 2021-2022 hulevesien ohjaustarpeet koko keskustaajaman 
alueella. Hulevesiselvitystä on tarkoitus hyödyntää osayleiskaavan 
lisäksi myös asemakaavahankkeissa. 

 

Muut osayleiskaavaa varten tarvittavat selvitykset tullaan teettä-
mään vuosien 2023 - 2025 aikana. 

 

 
Oitin osayleiskaava-alue rajattuna opaskartalla mustalla viivalla. 
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Asemakaavoitus 
 

Asemakaavoitus on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä 
ja kehittämistä. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri 
tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä 
paikallisten olosuhteiden, kylä- ja maisemakuvan, hyvän rakenta-
mistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja 
kaavan muiden ohjaustavoitteiden edellyttämällä tavalla. 

 

Hausjärvellä asemakaavoja on Oitin, Ryttylän, Hikiän ja Monnin 
taajamissa sekä Kuulojan alueella. 

 
  

Vireillä olevat ja käynnistyvät asemakaavahankkeet 

 
OITTI / TORHOLA 

 

Oitin ja Torholan alueella on käynnistymässä kuusi asemakaava-
hanketta. 

 

Oitissa käynnistyvät kaavahankkeet 1-3 merkittyinä opaskartalle numeroinnilla 
ja mustalla katkoviivalla. Aluerajaukset tulevat tarkentumaan työn aikana. 

 

1. Kaaritien eteläosan rivitalot, asemakaavamuutos 

Kaavamuutos koskee Kaaritien eteläosassa olevaa asuinkerrosta-
lojen korttelialueen (AK) korttelin 104 tonttia 1 pinta-alaltaan noin 
0,3 hehtaarin kaavatonttia. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
päivittää asemakaava vastaamaan toteutuvaa rivitalohanketta. 
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2. Vaahteratien länsiosan asemakaavamuutos 
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on  ajantasaistaa vanhentu-
neita asemakaavoja noin 2,7 hehtaarin suunnittelualueella. Erityisesti 
Vaahteratiellä liikennejärjestelyjä pyritään kehittämään kevyen liiken-
teen näkökulma huomioiden.  
 
3. Naskilan navetan asemakaavamuutos 
Noin 0,7 hehtaarin kaavoitettava alue sijaitsee Keskustien länsipuo-
lella. Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja pieneltä 
osin kunnan omistuksessa. Kaava-alueella osoitteessa Keskustie 20 
arviolta 1940- tai 1950-luvun aikana valmistunut yritystoimintaa ny-
kyisin palveleva rakennus. Asemakaavamuutoksella pyritään suun-
nittelualueella parantamaan yritystoiminnan harjoittamisen edelly-
tyksiä muun muassa päivittämällä asemakaavan korttelialueiden ra-
joja tarkoituksenmukaisemmiksi. 

     
4. Keskustien asemakaavamuutos 

 

Keskustien asemakaavamuutoksen alustava aluerajaus merkittynä opaskartalle 
mustalla katkoviivalla ja numerolla 4. Aluerajaus voi työn aikana muuttua. 

Hausjärven kunta on sopinut Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 
yhdystien 13816 eli Keskustien yleisen tiealueen asemakaavoittami-
sesta noin 1 500 metrin matkalta katualueeksi.  
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5. Kantatie 54 varren yritysalueen asemakaavan muutos ja laa-
jennus 

 

 
Kaava-alueen sijainti merkittynä mustalla katkoviivalla ja numerolla 5. Aluerajaus 
tarkentuu työn aikana. 

 
Alustavissa neuvotteluissa Kanta-Hämeen pelastuslaitos on ollut 
kiinnostunut saamaan alueelle Oitin uuden paloaseman, joka edel-
lyttää sujuvaa yhteyttä kantatielle. Tavoitteena on myös vastata yri-
tysten tarpeisiin mahdollistaen tarvittava rakentamisen laajuus ra-
kennusoikeuden määrän osalta. Suunnittelualue on pinta-alaltaan 
noin 27 hehtaaria. 
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6. Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan muutos/kumoa-
minen 

 

 
Kaava-alueen sijainti merkittynä mustalla katkoviivalla ja numerolla 6. Aluerajaus 
tarkentuu työn aikana. 

 
Yksityinen kaavahanke jonka tarkoituksena on joko kumota kaava 
kokonaisuudessaan tai osittain. Suurimman maanomistajan on tar-
koitus käynnistää puiden siemenviljelytoiminta alueella. 
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RYTTYLÄ  

Ryttylän alueella on käynnistymässä kolme asemakaavahanketta.  
 

 
Ryttylässä käynnistyvät kaavahankkeet 1-3 merkittyinä opaskartalle numeroin-
nilla ja mustalla katkoviivalla. Aluerajaukset voi työn aikana muuttua. 

 

 
1. Lasitehtaankujan asemakaavamuutos 
Noin 0,7 hehtaarin aluetta koskeva kaavamuutoshanke on saanut 
alkunsa yksityisestä aloitteesta, ympäristölautakunta 12.2.2020 / 
15 §. Kaavamuutoksen tarkoituksena on vanhentuneen asemakaa-
van ajantasaistaminen ja tonttirajojen merkitseminen kiinteistörajo-
jen mukaisesti.  
 
2. Pajatien eteläpään asemakaavamuutos  
Kaavamuutoshanke on saanut alkunsa yksityisestä aloitteesta. Ta-
voitteena on uusien rakennuspaikkojen saaminen Ryttylän koulun 
läheisyyteen, jatkaa Punkanjoen varteen osoitettua ulkoilureittiä ja 
muuttaa yksityistie katualueeksi. 
 
3. Eteläkaaren asemakaavamuutos  
Kunnan oma hanke, jolla pyritään parantamaan omakotitonttitar-
jontaa Ryttylän koulun läheisyydessä. 
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HIKIÄ 
 

Hikiän aseman asemakaavamuutoksen alustava aluerajaus merkittynä opaskar-
talla mustalla katkoviivalla. Aluerajaus voi työn aikana muuttua. 

 
Hikiän aseman asemakaavamuutos 
Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloit-
teesta. Hankkeen tarkoituksena on vanhentuneen asemakaavan 
ajantasaistaminen noin 1,2 hehtaarin alueella. Hikiän asemana 
aiemmin palvellut kiinteistö rakennuksineen halutaan kaavamuu-
toksella virallisesti osoittaa asuinkäyttöön ja asemarakennus suo-
jella kaavassa.  
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MONNI 

 
 

	
Monnin taajamassa vireillä oleva asemakaavahanke rajattuna opaskartalle mus-
talla katkoviivalla.  

 

Monnin eteläisen yritysalueen ja pääkadun alueen asemakaava 
Käynnistyspäätös on tehty vuonna 2019. Asemakaavan tavoit-
teena on osoittaa uusia yritys- / asuintontteja, ratkaista Monnin ete-
läisen pääkadun linjaus ja yritysalueen sisäiset katuyhteydet pää-
tielle. Kaava oli luonnoksena nähtävillä vuonna 2019.  
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KUULOJA 

	

	
Kuulojan alueella vireillä oleva asemakaavahanke rajattuna opaskartalle mus-
talla katkoviivalla.  

 

Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaava 

Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaava on yksityisen maan-
omistajan hanke. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa laajennus 
olemassa olevaan teollisuusalueeseen huomioiden Riihimäen itäi-
sen ohikulkutien ja eritasoliittymän vaatima tilantarve. Kaava oli 
luonnoksena nähtävillä vuonna 2017.  

 
 


