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Kyläsuunnitelma 2009 - 2013 lyhyesti 
Teema/Tavoitteet Nykytilanne Toimenpiteet Toteutus Kustannukset ja 

rahoitus 

Asukkaiden 
yhteistyö 

Yhteiset tapahtumat 
ja tilaisuudet. 
Vuosittainen 
kesäteatterimatka. 
Viisi kylätiedotetta 
/vuosi 
Nettisivut on - eivät 
ole ajantasalla 
 

Tiedottamiseen 
panostetaan 
jatkossa entistä 
enemmän mm. 
ajantasaistamalla 
kylän nettisivut, 
sähköposti 
kylätiedotteiden 
jaossa, 2-4 
tiedotustaulua 
ajankohtaisia 
asioita varten  

Johtokunta nimeää 
tarvittaessa 
yhteyshenkilön/henkilöt 
- uimarannan ylläpitoon ja 
kehittämiseen, 
- perinneryhmä (mm. 
Sepän pirtin korjaaminen),  
-kunnallistekniikka  
- maankäyttö ja 
rakentaminen  
- tapahtumat ja tilaisuudet.  

Normaalia 
kyläyhdistyksen 
toimintaa – kulut 
katetaan omalla 
rahoituksella ja 
tilaisuuksien ja 
tapahtumien 
tuotoilla. 

Omatoimisuus Talkoilla hoidetaan 
yhteisiä töitä, 
Naapuriapu toimii. 

Talkoot ja yhteiset 
tapahtumat. 
Kylätorin saaminen 
Apilakaarre 1:n.  
Alueelle voi sijoittua 
myös leikkipuisto.  

Järjestetään tarvittaessa.  
Voisi olla mahdollista 
toteuttaa kylätori jo vuonna 
2009. 

Kylätorin kust. arvio 
15 000 E -Hanketta 
varten haetaan 
ulkopuolista 
rahoitusta tulevan 
talven aikana, jos 
aluesaadaan 
käyttöön 

Kylän 
elinkelpoisuus ja 
rauhallisuus 

Sijainti ja hyvät 
yhteydet 
Aktiiviset asukkaat ja 
yritykset 
Sattulantien 
liikennettä rauhoitettu 
Oma kylänranta 
kunnostettu 

Seurataan 
Sattulantien 
tilannetta 
Kylänranta 
pidetään kunnossa 
ja parannetaan sitä 
edelleen. 

Syksyllä 2008 
nopeusrajoitus 40km/h, 
hidasteet ja asennettu 
Sattulatunnukset päihin. 
Rannan hoito ja 
parannukset. 

 
 
 
Hoidetaan 
talkootyönä 

Tasainen ja hallittu 
kasvu 

Kasvanut 1-2 taloa 
perhettä/vuosi 
Kunnallistekniikka 
edennyt  kylän 
keskustaan. Tontti-
pulaa – ei saada 
rakennusoikeuksia. 
Kunnan hyväksymä 
osayleiskaava 
voimassa 

Edistetään 
vesihuollon 
kehittämistä koko 
kylän kattavaksi.   
Keskustelut 
tarvittavista 
toimenpiteistä 
tonttitarjonnan 
ylläpitämiseksi. 

Hämeenlinnan Seudun 
Vesi Oy  
jatkaa verkoston 
laajentamista. 
 

Ei kustannuksia 
kyläyhdistykselle. 

Ominaispiirteiden 
säilyttäminen 

Kylämiljöö, 
perinteiset 
rakennukset ja 
ympäristö,  
Lehijärven merkitys 

Tiedon kokoaminen 
ja suunnittelu. 
Kiinteistöjen oma 
hoito/omistajat. 
Yhteistyö 
/suojeluyhdistys 

Osana maisema- ja 
 ympäristösuunnitelmaa. 

 

Arvokkaat perinteet Suojeltu kylämiljöö.  
Sepän pirttiä 
kunnostettu 
”kylämuseona” 

Jatketaan Sepän 
pirtin kunnostusta.   

Pääosin talkootyönä.  
Sähkösopimus käyttöön.   

Hanke/ haetaan 
ulkopuolista 
rahoitusta. 

Ympäristö ja 
maisemat 

Perinteinen 
kylämiljöö säilynyt 
melko hyvin ja on 
osin kaavoissa 
suojeltu – samoin 
historialliset 
rakennukset 

Laaditaan 
maisema- ja 
ympäristö-
suunnitelma 
keskustan alueelle.  
Lehtokotilon 
leviämisen hillintä. 

Esimerkiksi 
opinnäytetyönä. 
 
 
Lehtokotiloprojekti 2009 
alkaen 

Hankkeille haetaan 
ulkopuolista 
rahoitusta. 
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ESIPUHE 
 

Sattulan kyläsuunnitelma on toinen Sattulan kyläyhdistyksen toimintaa ja kylän kehittämistä linjaava 

suunnitelma. Ensimmäinen vuonna 2003 laadittu suunnitelma on pääosin toteutunut. Kyläsuunnitelma 

perustuu kesäkuussa 2008 tehtyyn kyläkyselyyn sekä muissa yhteyksissä esiin tulleisiin ideoihin ja 

ajatuksiin. 

 

Kyläsuunnitelman on hyväksynyt  30.10.2008 kyläyhdistyksen johtokuntaja sitä on tarkistettu 

syyskokouksen 18.11.2008 kommenttien perusteella. Johtokuntaan ovat kuuluneet 

Anneli Tanttu, pj. 

Inari Henriksson, siht. 

Ari Karjalainen 

Reijo Lehtinen 

Mari Miettinen 

Tapani Rantala 

Reijo Riihimäki 

Ritva Salonen 

Helena Tarvainen 

 

 

Kyläsuunnitelman ovat kirjoittaneet työryhmä Inari Henriksson, Mirja Henriksson, Janne Vilen, Reijo 

Lehtinen ja Anneli Tanttu.  
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1. JOHDANTO 
 

Sattulan kylä sijaitsee Hattulan kunnassa Lehijärven länsirannalla. Kylä sijaitsee neljän kilometrin 

päässä Parolan keskustasta ja noin kymmenen kilometrin päässä Hämeenlinnasta. Sattulassa on noin 

180 asukasta ja lähes yhtä paljon kesäasukkaita.  

 

Sattulan kyläyhdistys perustettiin v. 2003 lähtökohtana vesihuollon saaminen Sattulan kylän keskusta-

alueelle.  Perustamisen jälkeen organisoitiin yhdistyksen toiminta ja laadittiin kyläsuunnitelma.  

Organisoinnissa haluttiin antaa mahdollisimmalle monelle kyläläiselle kiinnostusta vastaava rooli 

toiminnassa ja hoitaa tehokkaasti erilaisia tehtäviä.  Johtokunnan ohella muodostettiin erillisiä 

työryhmiä: maankäyttö-, vesi-, ranta, huvi-, perinne- ja matkaryhmät.   

 

Vuonna 2003 laadittu kyläsuunnitelma noudatti normaalia sisältörunkoa – taustat, kysely, analysoinnit 

ja arviot sekä suunnitelma. Kylän kehittämisen päämääränä on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, 

omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta.  Pitkän aikavälin tavoitteet korostivat tasaista hallittua kasvua 

kylän luonteen ja rauhallisuuden säilyttäen.  Lyhyen aikavälin tavoitteissa (lähivuodet eli noin 5 v) 

päätettiin poistaa kyläläisten yhteisin toimin esiin tulleita ongelmia ja puutteita. Kyläläisten mielestä 

yhdistyksen työn keskeisimmät tulokset ovat olleet kylän yhteisen rannan kehittäminen ja 

liikenneturvallisuuden parantaminen sekä kunnallistekniikan ja jätepisteen rakentaminen. 

Viisivuotiskaudella korjattiin myös perinnerakennusta ja kehitettiin harrastusmahdollisuuksia.   

 

Nyt viisi vuotta myöhemmin (2008) ensimmäisen kyläsuunnitelman toimenpiteet on pääosin toteutettu.  

Tämän vuoksi oli sopiva hetki käynnistää uuden kyläsuunnitelman laatiminen. Kuluneen viiden vuoden 

aikana kylään on muuttanut lapsiperheitä. Uusia asukkaita on vuoden 2008 syksyllä 20 enemmän kuin 

vuoden 2002 lopulla. Tässä uudessa suunnitelmassa on pyritty löytämään uusia kehittämiskohteita ja 

sellaisia aktiviteetteja, jotka palvelisivat myös uusia asukkaita. Tarkoituksena on saada 

mahdollisimman moni sattulalainen kiinnostumaan omasta asuinkylästään ja osallistumaan toimintaan 

tavalla tai toisella. 

 

 

2. 
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2.  ASUKKAAT  JA KIINTEISTÖT 
 

Vuoden 2008 syksyllä Sattulassa oli 180 vakituista asukasta, joista 92 on miehiä ja 88 naisia. 

Työikäisiä näistä oli 101 henkilöä. Vakituinen asutus keskittyy kylän vanhan keskustan läheisyyteen ja 

Sattulantien varteen. Kesällä parhaimpaan loma-aikaan kylän kokonaismääräksi on arvioitu noin 300 

henkilöä. Kylän asukkaiden määrä on viidessä vuodessa noussut 21 henkilöllä, koska nuoria 

lapsiperheitä on muuttanut kylään. Alle kouluikäisten lasten määrä onkin noussut aikaisemmasta 6:sta 

18 lapseen. 

  

Asukkaista 26 % on yli 50 -vuotiaita ( aik. suunnitelmassa  40 %). Opiskeluikäisten nuorten määrä on 

9,5 % ( aikaisemmin 3,1 %). Kouluikäisiä on n.17 % ( aik. 20 %). Alle kouluikäisiä on 10 % ( aik. 3 

%). 

 

Väestön jakautuminen ikäryhmittäin vuonna 

2002 lopulla: 
Ikä Naisia Miehiä Yht. Yht. % 

yli 65 18 15 33 20,8 

50..64 17 13 30 18,9 

40..49 13 14 27 17 

30..39 11 14 25 15,7 

18..29 4 1 5 3,1 

15..17 0 5 5 3,1 

7..14 15 13 28 17,6 

0..6 1 5 6 3,8 

yht. 79 80 159 100 

 

 

Ikäjakauma 2008
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Loma-asuntoja kylän alueella on 56 kappaletta, joista Lehijärven rannalla on 23.  Loma-asukkaiden 

määrää ei tiedetä tarkasti, mutta lomakiinteistöjen määrän perustella heitä voidaan arvioida olevan noin 

150..200 henkilöä. 

 

Omakotitontteja on viiden vuoden aikana myyty 13, joista on rakennettu 7 ja yksi on rakenteilla. Osalla 

tonteista on lupaprosessi käynnissä. Lisäksi muutama vanha asuinkiinteistö on siirtynyt uusille 

omistajille. Kahteen asuinrakennukseen on muuttanut lapsiperhe ja yhteen vanhaan kiinteistöön on 

rakennuslupa vireillä. 

Väestön jakautuminen ikäryhmittäin vuonna 

2008 syksyllä 
Ikä Naisia Miehiä Yht. Yht. % 

yli 65 19 11 30 16,7 

50..64 15 12 27 15 

40..49 11 19 30 16,7 

30..39 14 13 27 15 

18..29 8 9 17 9,4 

15..17 4 6 10 5,5 

7..14 10 11 21 11,7 

0..6 7 11 18 10 

yht. 88 92 180 100 
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3. KYLÄKYSELY 2008   
 

 

Kesällä järjestettyyn kyselyyn (kyselylomake liitteenä) tuli 15 vastausta, joista yhdeksän vakituista 

asukasta ja 6 mökkiläistä.  Määrä ei ole suuren suuri, toisaalta keskusteluissa ja valmistelun yhteydessä 

voidaan uusia ideoida tuoda esille ja kehitellä.  Tuloksia esiteltiin Sepän pirtin tilaisuudessa 23.8.  

Tilaisuuden yhteydessä myös täydennettiin keskustelussa esille tulleilla asioilla kyläsuunnitelman 

lähtökohtia ja haettiin mahdollisia toimintalinjoja ja kehittämistoimenpiteitä.  

 

Kuluneen viiden vuoden toiminta arvioitiin tuloksekkaaksi.  Tärkeimmiksi saavutuksiksi nousivat 

vesihuollon saaminen kylän keskustaan, Sattulantien nopeusrajoitukset ja läpiajokielto, Kylänrannan 

kehittäminen yhteiseksi kesäkeskukseksi ja Sepän pirtin hankinta kyläyhdisykselle sekä sen 

kunnostuksen käynnistäminen. 

 

 

Kyselyn perusteelta tärkeitä jatkon kehittämisasioita ovat:  

 

Palvelut 

Ensimmäiseksi sijoittui lasten palvelut kuten perhepäivähoito ja koulu ja leikkikenttä, toiseksi 

joukkoliikenne ja kolmanneksi vanhusten palvelut, kuten kauppa-auto. Myös 

kioski on toivottu. 

 

     Olosuhteet 

      Rinta-rinnan ykkössijalla olivat liikenneturvallisuus sekä maisema ja ympäristö sekä 

      kolmantena kaavoitus. Myös yhteisiin kokoontumistiloihin kiinnitettiin huomioita. 

 

      Harrastusmahdollisuudet 

Lapsille vapaa-ajan toimintaa, esim. kesällä uimakoulua ym. ja talvella hiihtokilpailuja.  Aikuisille 

ulkoilupolkua ja talvella hiihtolatua 

 

       Kyläyhdistyksen organisoitu toiminta ja tiedottaminen 

       Toivottiin parempaa tiedottamista tapahtumista mm. netissä. Ilmoitustaulu  haluttiin  

       siirrettäväksi Sattulantien varteen.  Yhteislaulutilaisuuksia. 
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4. KYLÄÄN KOHDISTUVAT SUUNNITELMAT 
 

Maakuntakaava (Hämeen liitto) 

 

Maakuntakaavassa on Sattulan kylän keskusta määritelty kyläalueeksi, jolla arvokkaan rakennetun 

kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään.  Samoin golf-kentän aluen on määritelty 

matkailupalvelujen alueeksi, jolla arvokkaan rakennetun ympäristön peruspiirteet säilytetään.  

Sattulaan sijoittuu myös useita suojelu kohteita. (merkintäselitykst liitteessä)   

 
 

 

 

Maakuntakaavan liitteissä on tarkemmin esitetty arvokkaat rakennetutu kulttuuriympäristöt. 

muinaisjäännökset,  luonnonsuojelu- ja perinnemaisemat sekä Natura 2000 –kohteet (kso liite). 

 

 

 

 

             

 

 

 

Lehijärven ja Armijärven osayleiskaava (Hattulan kunta) 
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Osayleiskaavassa Sattulaan on varattu pientalorakentamisen alueita.  Kylän erityispiirteet on kuitenkin 

haluttu säilyttää. (osayleikaavamerkintöjen selitykset liitteessä)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sattulantien hankesuunnitelma (Hämeen tiepiiri) 

 

V. 2007 Hämeen tiepiiri laati Sattukantien liikenneturvallisuuden parantamiseksi hankesuunnitelman. 

Sitä soveltaen on keskeiset toimenpiteet toteutettu syksyllä 2008 mm. nopeusrajoitus osin laskettu 40 

km/h, tielle rakennettu neljä töyssyä ja pystytetty tien alkuun niistä varoittavat liikennemerkit sekä 

merkitty suojatie golfklubin kohdalle.   
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5. ELINKEINOT JA VOIMAVARAT 
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Kyläläisten elinkeinot 

 

Perinteisten elinkeinojen merkitys on vähentynyt Sattulassa. Kylässä viljellään kuitenkin edelleen 

maata ja Huhdan taimitarha hyödyntää kylän peltoalueita taimikasvatuksessa. Edellisellä 

suunnitelmakaudella kylässä aloitti toiminnan myös Ullan luomutila. Tämä mansikanviljelystä 

aloittanut luomutila on laajentanut valikoimaansa vuosi vuodelta. 

 

Sjömanin veneveistämö tekee laadukkaita puuveneitä. Sahalla syntyy kylän ja lähialueiden 

tarpeisiin lautaa ja lankkua. Pääosa kyläläisistä hankkii kuitenkin elantonsa työssä kylän 

ulkopuolella. Läheinen Hämeenlinna on tärkein työssäkäyntipaikkakunta. Kauimmaiset työpaikat 

ovat Helsingissä ja jopa Turussa. 

 

Kylän omat yritykset työllistävät myös seudun asukkaita. Myös välittömässä läheisyydessä 

sijaitseva Parolan varuskunta tuo työmahdollisuuksia ja toisaalta asukkaita kylään. Vaikka kylän 

työpaikkaomavaraisuus ei ole korkea tulevaisuudessa, sen sijainti mahdollistaa myös omalla 

alueella sijaitsevien työpaikkojen lisäämisen.. 

 

Kyläläisten ammattijakauma kattaa kaiken kaikkiaan hyvin vaihtelevan osaamisalueen. 

 

 

 

. 
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Kylän voimavarat 

 

Asukkaat ovat kylän tärkein voimavara ja sen olemassaolon oikeutus. Vakituisten asukkaiden 

ohella vapaa-ajan asutus antaa kylälle voimaa ja elämää. Lyhyet etäisyydet mahdollistavat loma-

asuntojen ympärivuotisen käytön ja jopa jatkuvan asumisen loma-asunnossa. Osa vapaa-ajan 

käytössä olleista kiinteistöistä onkin muutettu vakituiseen asuinkäyttöön. 

 

Kylän yritykset antavat leivän monille kyläläisille, mutta myös palveluja ja virkis-

tysmahdollisuuksia. Lähtökohdat ovat hyvät, mutta myös tulevaisuudessa on pyrittävä aktiivisesti 

edistämään kylään sopivien ja tarvittavien yritysten kehittämistä. Uusi yritystoiminta voi rakentua 

myös kylän hyvän sijainnin varaan. 

 

 

Ympäristö ja luonto ovat kylän vahva lähtökohta. Harvinaiset luontokohteet ja laaja, rauhallinen 

luontoympäristö ovat vetäneet uusia asukkaita kylään. Tämän on mahdol-listanut tonttitarjonta.  

Lehijärven läheisyys ja sen veden laadun paraneminen on viime vuosina myös ollut kyläläisille 

merkittävä asia. 

 

Sijainti ja yhteydet sekä Hämeenlinnan seudun että koko Suomen kannalta ovat erinomaiset. 

Helsinki-Tampere moottoritie sijaitsee Lehijärven toisella puolella ja lähimpään liittymään on vain 

neljä kilometriä. Runsaan tunnin matkaetäisyydellä on puolet Suomen väestöstä sekä tärkeimmät 

lentokentät ja satamat. Mikä parasta. kylä on myös nopeiden tietoliikenneyhteyksien piirissä 

syrjäisimpiä reuna-alueita lukuun ottamatta. 

 

Rauhallisuus ja turvallisuus ovat monille asuinympäristön tärkeimpiä ominaisuuksia. Sattula 

tarjoaa rauhallisen ympäristön, jossa yhdistyvät luontevasti luonto ja pitkät kyläperinteet. Pienessä 

kylässä tapahtumat huomataan ja ihmiset tunnetaan, mikä lisää turvallisuutta. 

 

 

 

6. KYLÄYHDISTYKSEN TAVOITTEET  
 

Kylän kehittämisen päämääränä on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän 

elinkelpoisuutta. Pitkän aikavälin tavoite on asukasmäärän tasainen ja hallittu kasvu siten, että 

kylän rauhallisuus säilyy. Kylän ominaispiirteitä pyritään säilyttämään ja vaalimaan arvokkaita 

perinteitä, ympäristöä ja maisemia. 
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7. TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2013 
 

Johtokunta johtaa edelleen kyläyhdistyksen toimintaa sääntöjenmukaisesti. Johtokunnan apuna 

toiminnan käytännön järjestelyissä tulisi edelleen olla eri asioihin keskittyviä ryhmiä. Viime 

suunnitelmassa perustetut ryhmät eivät kaikki toimineet aivan toivotulla tavalla. Tämän vuoksi olisi 

tarkoituksenmukaista tulevalla kaudella rajata ryhmät keskeisiin tehtäviin ja pyrkiä löytämään ryhmiin 

ao. asioista kiinnostuneet jäsenet. 

 

Johtokunta nimeää tarvittaessa henkilön/henkilöt uimarannan ylläpitoon ja kehittämiseen, 

perinneryhmät (mm. Sepän pirtin korjaaminen), kunnallistekniikan kehittämiseen, maankäyttö ja 

rakentaminen ja tapahtumat ja tilaisuudet.  

 

Myös tiedottamiseen panostetaan jatkossa entistä enemmän mm. ajantasaistamalla kylän nettisivut 

(hanke menossa), käyttämällä sähköpostia kylätiedotteiden jaossa ja toteuttamalla 2-4 tiedotustaulua 

ajankohtaisia asioita varten (tiedotteet, tapahtumailmoitukset jne.). 

 

Toimintasuunnitelma muodostuu seuraavista toimista: 

 

Sattulantien liikenneturvallisuus 

 

Seurataan Sattulantien turvallisuuden parantamistoimenpiteiden (syksyllä 2008 nopeusrajoitus 

40km/h ja hidasteet) vaikutuksia.  

 

Maisema ja ympäristö 

 

Laaditaan maisema- ja ympäristösuunnitelma keskustan alueelle esimerkiksi opinnäytetyönä. 

 

Kylän tapahtumatori 

 

Kyläyhdistys on jo alustavasti  neuvotellut maanomistajan kanssa  torin  

saamiseksi Apilakaarre 1:n.  Alueelle voi sijoittua myös leikkipuisto. Hanketta varten haetaan 

ulkopuolista rahoitusta tulevan talven aikana, jolloin voisi olla mahdollista jo ensi vuonna toteuttaa 

hanke. 

 

 Sepän pirtti ja sen ympäristö;  

 

Jatketaan Sepän pirtin kunnostusta.  Hankkeelle haetaan ulkopuolista rahoitusta. 

 

Kunnallistekniikka  

 

Edistetään vesihuollon kehittämistä koko kylän kattavaksi.  Hämeenlinnan seudun vesiyhtiö jatkaa 

verkoston laajentamista. 

 

Uimarannan kehittäminen  

 

Kylänranta pidetään kunnossa ja parannetaan sitä edelleen. 
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8. TIEDOTTAMINEN JA INFORMAATIO 
 

 Kyläkyselyn perusteella tiedottamista tulee lisätä.  On toivottu muun muassa, että  

 kyläyhdistyksen ilmoitustaulu tulisi siirtää Sattulantien varteen, jossa se palvelisi  paremmin kyläläisiä. 

 

Toisena asiana toivotaan  enemmän informaatiota netin kautta., niin kyläyhdistyksen    

nettisivuilta, kuin kyläyhdistyksen tiedotteiden lähettämistä sähköpostina. 

 

 

Tiedottamisen osalta kehittämisen toimenpiteet ovat: 

 

- nettisivujen uusinta ja jatkuvan päivityksen varmistaminen 

 

- ilmoitustaulut ajankohtaisille asioille Sattulantien pysäkkikatosten takaseinustalle (4 kpl) 

 

- kylätiedotteiden jakelu sähköpostina  
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         LIITE N:ro 1 

SATTULAN KYLÄKYSELY 2008    

 

Kysely uutta kyläsuunnitelmaa ja kyläyhdistyksen toiminnan kehittämistä 

varten.  

 
Kyläyhdistys on toiminut viisi vuotta. Vuonna 2003 tehtiin ensimmäinen kyläsuunnitelma, joka 

perustui tehtyyn kyselyyn. Suunnitelman mukaisesti on viidessä vuodessa toteutettu Sattulantien 

läpiajokielto ja nopeusrajoitus, kylän yhteinen uimaranta, jossa on uudet pukukopit, varasto, 

grillaushuvimaja sekä laituri. Kyläyhdistys on lunastanut myös ns. Sepän pirtin, jonka kunnostus on 

aloitettu. Kylään on rakennettu myös vesi- ja viemäriverkko, jätteiden erottelupiste sekä perustettu 

sähköpooli.  Kyläyh-distys on järjestänyt joka kesä matkan johonkin läheiseen kesäteatteriin, jossa 

osallistujia on ollut kiitettävästi.  

 
Pyydämme ystävällisesti vastaamaan oheisiin kysymyksiin. Voitte vastata halutessanne myös 

nimettömänä.   

 

Kysely palautetaan 15.7.2008 mennessä Kyläyhdistyksen postilaatikkoon Sattulantien ja 

Sattulankaarteen risteyksessä (ent. Koskisen kaupan vieressä). 

 

 

O. KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI   
 

Kirjoita mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, jotka kyläyhdistys on kuluneina viitenä vuotena saanut 

aikaiseksi: 

1. _______________________________________________ 

 

2. _______________________________________________ 

 

3. _______________________________________________ 

 
Mitkä asiat on tehty mielestäsi väärin tai olisi pitänyt tehdä toisin? 

1.   _______________________________________________ 

 

2. _______________________________________________ 

 

3. _______________________________________________ 
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I  A  VAKITUISET ASUKKAAT 
 

1. Montako vuotta olette asuneet kylässä?    _______ vuotta 

 

2. Perheessänne on  ________ työikäistä 

   ________ eläkeläistä 

   ________ koululaista 

   ________ alle kouluikäistä 

 

 

I  B   KESÄASUKKAAT 
 

3. Montako vuotta olette olleet vapaa-ajan asukkaana kylässä?    _______ vuotta 

 

4. Montako viikkoa tai kuukautta vuodessa vietätte Sattulassa? _________ vuodessa 

 

5. Perheessänne on  ________ työikäistä 

   ________ eläkeläistä 

   ________ koululaista 

   ________ alle kouluikäistä 

 

II EDUNVALVONTA JA YHTEISHANKINNAT 

 
6. Oletteko kiinnostuneita kylän asukkaiden yhteishankinnoista yhteisten tarjouspyyntöjen avulla? 

 

 

a) öljy   _______kyllä _______ei 

 

b) jätehuolto _______kyllä_______ei 

 

c) polttopuut _______kyllä_______ei 

 

d) sähköpooli  _______kyllä_______ei (sähköt kilpailuttaa puolestamme Skapat Oy) 

 

e) muu, mikä? _______________________________________________________ 

 

 

7. Mikäli teiltä puuttuu vielä vesi- ja viemäri, olisitteko kiinnostuneita? 

 

a) vesipostista (puhdas vesi)     (     ) 

 

b) vesi- ja viemäriliittymästä   (     ) 

 

 

III KYLÄN KEHITTÄMINEN 

 
8. Mitkä tekijät ovat mielestänne Sattulan kylän vahvuuksia? _____________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

9. Mitkä tekijät ovat mielestänne Sattulan kylän heikkouksia ja kaipaavat kehittämistä?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

10. Millaisena näet Sattulan kylän tulevaisuuden? _______________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

11. Mihin Sattulan kylässä tulisi mielestänne panostaa ja miten?  Laittakaa rasti kehitettäviin kohteisiin 

ja mielellään selitys, mitä tarkemmin tarkoitatte. 

 

a) Palvelut 

 

 vanhusten palvelut (     )____________________________________________ 

 lasten palvelut (     ) _____________________________________________ 

 joukkoliikenne (     ) ______________________________________________ 

 

b) Olosuhteet 

 

 liikenneturvallisuus (     ) __________________________________________ 

 maisema ja ympäristö (     ) ________________________________________ 

 kaavoitus (     ) ___________________________________________________ 

 yhteiset kokoontumistilat (     ) ______________________________________ 

 

c) Harrastusmahdollisuudet 

 

 hengellinen toiminta  (     ) _________________________________________ 

 lasten vapaa-ajan toiminta (     ) ____________________________________ 

 harrastusmahdollisuudet kesällä (     ) ________________________________ 

 harrastusmahdollisuudet talvella (      ) _______________________________ 

 

d) Kyläyhdistyksen organisoima toiminta 

 

 parempi tiedottaminen kylä tapahtumista (      ) _________________________ 

 enemmän tapahtumia kesällä (      ), millaisia __________________________ 

 enemmän tapahtumia talvella (      ), millaisia __________________________ 

e)  Muut ehdotukset 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

IV  KYLÄSUUNNITELMA 
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12. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä kehitettävää asiaa seuraavan viiden vuoden aikana 2009 – 

2014 Sattulan kylässä, jotka pitäisi ottaa mukaan kyläsuunnitelmaan? 

 

1. ___________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________ 

 

 

VASTAAJAN TIEDOT (vapaaehtoinen lisätieto) 

 
Vastaajan nimi __________________________________ 

 

Osoite _________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite _________________________________ 

 

Puhelin _________________________________________ 

 

Haluan mukaan kyläyhdistyksen toimintaan (     ) 

 

Haluan mukaan laatimaan kyläsuunnitelmaa (     ) 

 

 

Kyläsuunnitelmaa ja saatuja vastauksia käsitellään Sepän pirtin 

tupaantuliaispäivänä 23.8 klo 14.00 ja samalla tutustutaan Sepän pirttiin ja 

keskustellaan sen käytöstä.  TERVETULOA MUKAAN! 

 

Kiitokset vastauksistanne!  

Ne auttavat kyläyhdistyksen toiminnan kehittämistä mahdollisimman monia 

palvelevaksi 

 



 19 

 

KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI 

Menneen 5-vuotiskauden tärkeimmiksi koetut saavutukset 
    

Ensimmäiseksi tärkein     

    

1.Vesihuolto 5   

2.Liikenteen rauhoittam. 3   

   Uimarannan kehittäm. 3   

   Ei mielipidettä 3   

3. Toiminnan käynnistäm. 1 15  

    

Toiseksi tärkein    

    

1.Uimarannan kehittäm. 4   

   Liikenteen rajoittam. 4   

   Ei mielipidettä 4   

2.Kunnallistekniikka 1   

   Omakotitontit 1   

   Jätepiste 1 15  

    

Kolmanneksi tärkein    

    

1. Ei mielipidettä 5   

2. Kylänranta 3   

3. Jätepiste 2   

    Sepän pirtti 2   

4. Vesijohto 1   

    Yhteistapahtumat 1   

Toiminnan aktiivisuus 1 15  

    

Kritiikkiä postilaatikoid.    

taustojen tekem. 1 kpl 
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PERINTEET JA HISTORIA                             LIITE Nro 2 

 

Vanhimmat tiedot Sattulan kylästä 

 

Ensimmäiset toistaiseksi löydetyt tiedot Sattulan kylästä ovat peräisin jo keskiajalta 1400-luvulta. 

Jotain kiistaa oli ollut Kosken myllyoikeuksista Lehijärven käräjillä sen verran, että merkintöjä 

asiakirjoihin jäi jälkipolvillekin. Sattula lähikylineen kuului tuolloin Lehijärven pitäjään Sattulan 

neljänneksenä, muita neljänneksiä olivat Leiniälä, Mervi ja Teuro. 

 

Sattulan kylä kuului 1400-luvun alussa perustettuun Lehijärven pitäjään. Hattulan ensimmäisessä 

säilyneessä maakirjassa vuodelta 1539 Hattulan ja Lehijärven pitäjien rakenne perustui 

neljänneskuntiin. Hattulan hallintopitäjän neljännekset olivat : 

Hurttalan neljännes, 

Katinalan neljännes ja 

Rahkoilan neljännes 

 

Lehijärven hallintopitäjän neljännekset olivat: 

Leiniälän neljännes, 

Merven neljännes, 

Sattulan neljännes ja 

Teuron neljännes Tammelasta. 

 

Sattulan neljännekseen kuuluivat seuraavat kylät: 

Hyrvälä, 

Koski, 

Nihattula, 

Sattula (Hakimäki), 

Pelkola ja 

Takajärvi (Halkorpi). 


Nämä neljänneskunnat olivat sen ajan verotusyksiköitä.Neljänneskuntalaitos hävisi 1700-luvun alussa. 

 

Pitäjien kylät ryhmiteltiin myös jakokunnittain, mikä jako hiukan poikkesi neljänneskunnista. 

Jakokunnat syntyivät, kun uudisasutuksen myötä kylät laajentuivat ja uusista alueista syntyi 

emäkylän tytärkyliä. Näin emäkylät ja tytärkylät ovat yhteisesti kuuluneet samaan jakokuntaan. On 

päätelty, että Hattulan vanhimmat jakokunnat ovat olleet : 

 

Hurttalan, Nummen (Luolajan), 

Sattulan ja 

Vesunnan jakokunnat. 

 

Sattulan kylä kuuluu siis nykyisen Hattulan kunnan – silloisen Lehijärven pitäjän - kaikkein 

vanhimpiin kyliin. Vielä isojakoasiakirjoissa 1800-luvun alussa Sattula, Koski, Takajärvi ja 

Vuohiniemi olivat samaa jakokuntaa. Nihattula ja Hyrvälä muodostivat jo oman jakokunnan. 

Yllä kuvatut tiedot pohjautuvat vuonna 1975 ilmestyneeseen Eero Mäntylän Hattulan historiaan. 

 

 

Oman kylähistorian teko 
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Sattulan kylän osalta historiallista tutkimusta on jatkettu vuonna 1999 ilmestyneessä Sattulan 

kylähistoriassa keskittyen lähinnä aikavälille 1700-1950. Siinä tarkastelun kohteena olivat kylän eri 

talojen Kukkolan, Jaakkolan, Nikkilän, Arvolan, Rekola-Mäkelän, Naskilan ja Lampolan 

asukashistoria. Tarkastelu perustui 1700-1800 luvuilla lähinnä kirkollisiin rippikirjoihin. Kaikki talot 

Nikkilää ja Naskilaa lukuun ottamatta jakaantuivat kahtia tarkastelujaksolla. Taloista Nikkilä oli 

kartano. Kukkola sekä Arvola olivat ratsutiloja. Muut tilat olivat kooltaan pienempiä. 

 

1900-luvun osalta on lähemmin tarkasteltu kunkin talon palstoittumista 1950-luvulle saakka 

maanmittaisasiakirjojen avulla. Talojen asukkaat on kartoitettu Hämeen maakunta-arkistossa 

olleiden kirkollisten asiakirjojen ja henkikirjojen avulla. Kirjassa on kuvattu myös kylän elinoloja 

vuosina 1900-1950 haastattelemalla kylässä siihen aikaan eläneitä tai niistä asioista tietäviä henkilöitä 

(aineisto tallennettu C-kasetille). 

 

Kylähistoriaa työstivät ja kustansivat Jaakko Salonen ja Mirja Henriksson vuosina 1996-1999. Teos 

julkaistiin omakustanteisena Karisto Oy:n toimesta v. 1999. 

 

Ominaispiirteitä Sattulan kylästä 

 

Kylä sijaitsee vanhan Hiidentien, Vanajaveden eteläpuolitse kulkevan maantien varrella Lehijärven 

lounaispuolella. Kylän vanhat metsäpalstat ulottuivat kauas Renkajärven eteläpuolelle naapurikylien 

tavoin. Kylän läpi kulkeva tiekin on aikain saatossa vaihtanut nimeään Hiidentiestä moneen kertaan, 

mutta Sattulan vanha mäki ja mutka sekä Lainion kallio on kestänyt vuosien kolhut.Väkimäärä kylässä 

on vaihdellut olosuhteiden mukaan 1500-luvun liki sadasta 1900-luvulla jo yli kahteen sataan. 

Kesäasukkaiden määrä on koko ajan nousussa. 

 

Talvi- ja jatkosodan jälkeen maatalous sai Sattulassakin antaa sijaa muille elinkeinoille. Sattulassa on 

osattu myös muuntua olosuhteiden mukaan. Nikkilän kartanon pellot ja kettutarhan mäki palvelevat 

nykypäivänä golfin harrastajia ja navetta on viehättävä ravintola Patruuna. Jotain vanhaakin on sentään 

säilynyt – tukkien sahaus ja veneentekotaito ovat säilyneet, mutta useimmat kyläläisistä 

joutuvat etsimään leipänsä kylän ulkopuolelta. 

 

Kyläkauppojen tappokehitystä ei ole nähty Sattulassakaan kehityksenä, mutta siihen on jo onneksi 

totuttu. Varsinkin kun Hämeenlinnan Tiiriön kauppakeskus on autolla alle 10 minuutin 

päässä. Omaa kylää ja maata on osattu puolustaa. Parolannummen varuskunnan läheisyys on pitänyt 

siitä huolen. Aika näyttää mihin suuntaan kylä kehittyy - avarakatseista väkeä kun on onneksi aina 

kylään siunaantunut - toivottavasti niin vastakin. 

 

Sjömanin Saha, Veneveistämöt, Huhdan taimitarha ja viljellyt pellot antavat kuitenkin edelleen 

leimansa kylämiljööseen uuden Golfkentän ohella. Kylään on viime talvena perustettu kyläyhdistys, 

joka lähti liikkeelle mm. kunnallisen vesihuollon laajentamiseksi kylään sekä järjestämään uusia 

asuintontteja niitä haluaville. Muutamia vanhoja historiallisesti arvokkaita kiinteistöjä ja rakennuksia 

kylästä vielä löytyy. Osaan kiinnitettiin huomiota myös Lauri Putkosen vastikään julkaisemassa 

Hämeen kylien rakennuskulttuuriselvityksessä. Se kuinka vanhat kiinteistöt voidaan sekä taloudellisesti 

että kulttuurihistoriallisesti järkevästi säilyttää muistona jälkipolville onkin jo sitten vaikeampi asia. 

Viimeaikainen kylän kehitys huomioiden sekin asia varmaan onnistuu. 



 22 

Maakuntakaava (Hämeen liitto) 

 

 
Maakuntakaavassa mainitaan muun muassa seuraavat merkinnät Sattulan kylän osalta 

Ats   Kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään 

  

VU 13 Nikkilän kartano, Urheilualue golf 

 

RMs 13 Matkailupalvelujen alue, jolla arvokkaan rakennetun ympäristön peruspiirteet säilytetään 

 

SL 51 Maakunnallisesti merkittävä lehtojensuojelu (lehtojen suojeluohjelma) 

 

SL 50 Ilveskallionlehto, Valtakunnallinen lehtojen suojelualue 

 

EP 26 Ilveskallion alue, Puolustusvoimien harjoitus- ja varikkoalue 

 

SL  49 Lainionkallio, Seudullinen Geologian- ja maisemansuojelu, Hattulan luonnonsuojelusuunnitelman kohde. 

 

SL 36 Ylisen Savijärven suo, Maakunnallinen soidensuojelualue 

 

ma  Maisema- alue: kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai  

       kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue 

 

¤  Kiinteä muinaisjäännös, Kiehuva lähde 

 

¤  Luonnonsuojelukohde, luontotyyppi 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt: 
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Muinaisjäännökset 

 

 
 

Luonnonsuojelu- ja perinnemaisemat  

 

 
 

Natura 2000 , osa-alue  

 

Sattulan alueella: 

Nro 9  Kettulanmäki 

Nro 14 Perkiönmäen lehti 

Nro 20 Sattulan lounaispuolen 

saarnialue 

 

Sattulan  alueella on kaksi Natura-

kohdetta:  

Nro 7  Sattula-Ilveskallio 

Nro 9  Ylisen Savijärven suot 

Sattulan alueella kaksi 

muinaisjäänteeksi luokiteltua 

kohdetta: 

Nro 20 Kiehuva lähde 

Nro 79 Ylinen Savijärvi, 

Kivirakenteet 

 

Sattulan arvokkaat rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteet ovat: 

Nro 40  Nikkilän kartano 

Nro 42  Sattulan kylä 

Kylän tiheään rakennettu keskusta on 

katsottu kokonaisuutena arvokkaaksi 

kulttuuriympäristöksi. 
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Lehijärven ja Armijärven osayleiskaava (Hattulan kunta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavamerkintöjä 

 

AP Pientalovaltainen asuinalue. Uudet alueet on merkitty värireunuksella. 

Määräys: Rakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan niin, että 

muodostuu alueittain yhtenäinen kokonaisuus.  Kulttuurimaisema-alueella (ma) tulee erityisesti 

huomioida alueen maiseman arvot. 

 

Suositus: Rakennusten ulkoasun, värityksen, materiaalien ja mittakaavan tulee noudattaa alueen 

perinteistä tapaa ja tyyliä. Suositeltava rakennustyyppi on puuverhoiltu ja harjakattoinen. 

Uusien alueiden toteutus tulee perustua yksityiskohtaiseen maankäytön suunnitteluun tai 

poikkeuslupamenettelyyn. 

 

 

AP-1 Pientalovaltainen asuntoalue. Merkinnällä on osoitettu mitoitetut rantavyöhyk-  keelle 

sijoittuvat vakituisen asutuksen alueet. Luku merkinnän alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen 

enimmäismäärän alueella. 

Määräys: Alueen rakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan ja 

maisemaan niin, että muodostuu sopusuhtainen kokonaisuus ja rantamaiseman 

luonnonmukaisuus säilyy. Rakentamisessa tulee erityisesti huomioida alueen 

maiseman arvot. 

 

            Suositus: Rakennusten ulkoasun, materiaalien ja mittakaavan tulee noudattaa 

            alueen perinteistä tapaa ja tyyliä. Suositeltava rakennustyyppi on puurakenteinen 

            ja harjakattoinen. Rannan ja rakennusten välissä tulee säästää tai istuttaa suojaa- 

            vaa puustoa. 

 

AT   Kyläalue. Merkinnällä on osoitettu kylämäisen asutuksen alueet, joiden kulttuuri-   

maisema on arvokasta. Uudet alueet on merkitty värireunuksilla. 

Osayleiskaavakartta 
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Määräys: Rakennusten tulee massaltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja katto-    

kaltevuudeltaan sopeutua alueen vanhaan rakennuskantaan ja kylämaisemaan   

niin, että kylämäisen asutuksen luonne sekä kulttuurimaiseman arvot säilyvät.    

 

Suositus: Uudis-ja korjausrakentaminen tulee pihajärjestelyin, rakennusten 

ulkopintamateriaalien ja julkisivujen jäsentelyn sekä värityksen osalta tehdä perinteitä vaalien. 

Suositeltava rakennustyyppi on kapearunkoinen, puuverhoiltu ja harjakattoinen. 

 

 

RA-1 Loma-asuntoalue. Merkinnällä on osoitettu mitoitetut loma -asuntoalueet. Luku merkinnän 

alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

 

Määräys: Alueen rakennusten tulee sijoittua ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan niin, 

että muodostuu sopusuhtainen kokonaisuus ja rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy. 

 

Suositus: Rannan ja rakennusten välissä tulee säästää tai istuttaa suojaavaa puustoa. 

Suositeltava rakennustyyppi on puurakenteinen ja harjakattoinen. 

 

 

 

MT Maatalousalue.  

 

Määräys: Alueelle sallitaan vain maa-ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.  Rakentaminen 

tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan, maastoon sekä reunavyöhykkeisiin. 

 

Suositus: Maiseman kannalta tärkeitä metsäsaarekkeita ja puita tulee säilyttää. Ranta-alueelle 

tulee jättää suojapuustovyöhyke. Rakentamista avoimille peltoaukeille tulee välttää. 

 

MA   Maisemallisesti arvokas peltoalue. Merkinnällä on osoitettu maiseman ja/tai kulttuurihistorian 

kannalta tärkeät, yhtenäiset peltoalueet 

 

SL  Luonnonsuojelualue. Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisen suojeluohjelman  

ja NATURA 2000-verkoston kohde. Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai 

suojeltavakasi tarkoitettu alue. Luku merkinnän alapuolella viittaa  kaavaselostuksen 

kohdeluetteloon. 

 

SR-2 Rakennustaiteen, kulttuurihistorian tai maiseman kannalta edustava rakennus tai  

        rakennettu ympäristökokonaisuus 

 

ma Maisemallisesti arvokas alue 

sk     Keskiaikaisen kylän sijainti 

nat Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 

sv Suojavyöhyke, merkinnällä osoitettu puolustusvoimien suoja-alue 
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Sattulantien hankesuunnitelma (Hämeen tiepiiri) 
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Vuoden sattulalaiset  2003 – 2008  
 

2003 Reijo Lehtinen 

 

2004 Ulla Lindroos 

 

2005 Mirja Henriksson 

 

2006  Liisa Koskinen, Elma Valkama, Helvi Jukanoff 

 

2007 Ulla Jääskeläinen 

 

2008  Pekka Varjus 


