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Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet 

Ranta-asemakaavamuutoksen suunnittelussa noudatetaan Tammelan kunnan 

rantayleiskaavoituksessa ja ranta-asemakaavoissa käytettyjä suunnitteluperiaatteita. 

Emätilaperiaate 

Rantasuunnittelun emätilan rajaamisajankohtana on käytetty Tammelan kunnan 
rantasuunnittelukäytännön mukaisesti ajankohtaa 1.7.1959. 

Ranta-asemakaavan muutosalueen määräala 834-413-10-11-M602 kuuluu rajaamisajankohdan 

1.7.1959 emätilaan MATTILA 210-408-10-9 (rekisteröity 10.09.1954). Emätilan alue on ollut 

1.7.1959 Kalvolan kuntaa (kuntanumero 210). Osa emätilan alueesta on liitetty Tammelan 

kuntaan ja osa emätilan alueesta on nykyistä Hämeenlinnan aluetta (kuntaliitos Kalvola > 

Hämeenlinnan 1.1.2009). Emätilaan kuuluvat nyiset kiinteistöt on esitetty taulukossa 1 ja 

Emätilan alue Tammelan kuntaan kuuluvilta osin kuvassa 1.  

Mattilan emätilaan kuuluvaa Hämeenlinnan Äimäjärven ranta-aluetta (Kuva 2) ei käsitellä tässä 
selvityksessä rantarakennusoikeuksien tarkastelun osalta. Eri kuntien alueita ei voida käsitellä 

rantasuunnittelussa yhtenä kokonaisuutena.  

Vesistö Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Rekisteröity 
Äimäjärvi, Hämeenlinna MATTILA 210-408-10-9 10.09.1954 
(rantaviivaa n. 70 m) Pelto-Mattila 109-487-10-10 01.01.2009 
ei rantaa Mattilanhaka 109-487-10-11 18.09.2012 

Hietajärvi, Tammela MATTILA 210-408-10-9 10.09.1954 
Mattila 834-413-10-11 01.04.1961 
Hietahonka 834-413-10-1 10.12.2014 
Aamukaste 834-413-10-2 10.12.2014 
Joutenniemi 834-413-10-3 10.12.2014 
Suviranta 834-413-10-4 10.12.2014 
Hietarinne 834-413-10-5 10.12.2014 
Määräala 834-413-10-11-M602 

Kaitalammi, Tammela MATTILA 210-408-10-9 10.09.1954 
Mattila 834-413-10-11 01.04.1961 

Hanhilammi, Tammela MATTILA 210-408-10-9 10.09.1954 
Mattila 834-413-10-11 01.04.1961 

 Taulukko 1. Emätilan MATTILA 210-408-10-9 alueen nykyiset kiinteistöt 



 
Kuva 1. Emätilan MATTILA 210-408-10-9 ranta-asemakaavoitettu alue 
 

 
Kuva 2. Pelto-Mattila 109-487-10-10 ja Mattilanhaka 109-487-10-11(kuuluvat nykyisin 
Hämeenlinnan kaupunkiin), Äimäjärvi (Hämeenlinna, Kalvola, Iittala) 
 

 



Rantaviivan pituudet 

 

Rantarakennusoikeuden määrittämisessä on lähtökohtana emätilan ja nykyisten tilojen 

rantaviivan pituus. Käytetyssä mitoitustavassa rantaviivan pituutena käytetään ns. muunnettua 

rantaviivan pituutta.  

 

Muunnettu rantaviiva saadaan seuraavasti: 

 
1. Pienet mutkat oikaistaan. 

2. Kun niemen tai saaren leveys on alle 50 metriä, rantaviivaa ei lasketa ollenkaan. 

3. Kun niemen tai saaren leveys on 50-100 metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 

4. Alle 50 metriä leveän vesistön osalla (lahti tai salmi sekä jokien varret) rantaviivan pituus 

kerrotaan luvulla 0,5. 

5. Kun vesistön leveys on 50-100 metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,75. 

 

Todellinen rantaviiva 

 

MATTILAN emätilaan kuuluu 1,90 km Hietajärven, 1,43 km Kaitalammin ja 0,71 km 
Hanhilammen todellista rantaviivaa.  

 

Muunnettu rantaviiva  

 

MATTILAN emätilaan kuuluu 1,57 km Hietajärven, 1,07 km Kaitalammin ja 0,68 km 

Hanhilammen muunnettua mitoitusrantaviivaa. 

 

Yhteenveto MATTILAN emätilan ja emätilan alueen nykyisten tilojen rantaviivojen pituuksista 

on esitetty taulukossa 2 (Hietajärvi), taulukossa 3 (Kaitalammi) ja taulukossa 4 (Hanhilammi). 

 
Vesistökohtainen mitoitusarvo 

 

Selvityksen tarkoituksena on määrittää Mattilan emätilan ranta-alueille Tammelan kunnan 

rantasuunnittelukäytännön mukainen rantarakentamisen keskimääräinen mitoitus. Voimassa 

olevan ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä ei ole tehty emätilakohtaisia 

mitoitustarkasteluja. Tämä selvitys perustuu voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 

osoitettujen rakennusyksiköiden lukumäärään ja em. mukaisesti määritettyihin muunnetun 

rantaviivan pituuksiin. 

 

Tammelan kunnan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadituttajan välisessä työneuvottelussa 
24.1.2020 linjattiin, että Hietajärven mitoitusarvo voi olla 5 rakennuspaikkaa / ranta-km. 

 

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteen mukainen mitoitus 

 

Hietajärvi 

 

Mattilan emätilan Hietajärven ranta-alueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-

asemakaavassa 4 lomarakennuspaikkaa. Nämä rakennuspaikat ovat toteutuneet. Lisäksi ranta-

asemakaavassa on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM), jonka 

rakennusoikeus on 400 k-m2, ja jolle saa sijoittaa enintään 4 rakennusta.  
 

Ranta-asemakaavan Mattilan emätilan Hietajärven ranta-alueen rantarakentamisen 

keskimääräisen mitoituksen laskemiseen ei ole RM- alueesta johtuen yksiselitteistä 

laskemistapaa. Jos RM- alueen neljä rakennusta lasketaan kukin yhdeksi rakennusyksiköksi, 



jolloin Hietajärven rakennusyksiköiden kokonaismäärä olisi kahdeksan, niin kaavan mitoitus 

Mattilan emätilan Hietajärven ranta-alueen osalta on 4,21 rakennuspaikkaa / todellinen ranta-

km ja 5,11 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. 

 

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa RM- alue kolmeksi tavanomaiseksi 

loma-asuntotontiksi. Kaavamuutoksella vanhan RM- alueen rakennusyksiköiden lukumäärä 

täsmentyisi kolmeksi ja Mattilan emätilan Hietajärven ranta-alueen mitoitukseksi tulisi 

kaavamuutoksella 3,68 rakennuspaikkaa / todellinen ranta-km ja 4,47 rakennuspaikkaa / 
muunnettu ranta-km.  

 

Ranta-asemakaavan tavoitteen mukainen loma-asuntotonttien määrä (3) jää laskennallisesti 

yhtä rakennuspaikkaa pienemmäksi, kuin enimmäismitoitusarvolla 5 rakennuspaikkaa / 

muunnettu ranta-km määritetty Mattilan emätilan Hietajärven ranta-alueen rakennusoikeus 

olisi.    

 

Yhteenveto MATTILAN emätilan ja emätilan alueen nykyisten tilojen Hietajärven rantaviivojen 

pituuksista sekä mitoitusarvolla 5 rakennusyksikköä/muunnettu ranta-km lasketut 

rakennusoikeudet on esitetty taulukossa 2. 
 

Vesistö  Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Tod.rantaviiva 
(km) 

Muunnettu  
rantaviiva (km) 

Mit Rakennus- 
oikeus 

Hietajärvi MATTILA 210-408-10-9 1,902 1,565 5 7,83 
(33,2 ha) Mattila 834-413-10-11 1,116 0,978 5 4,890 
 Hietahonka 834-413-10-1 0,047 0,047 5 0,235 
 Aamukaste 834-413-10-2 0,096 0,090 5 0,450 
 Joutenniemi 834-413-10-3 0,111 0,068 5 0,340 
 Suviranta 834-413-10-4 0,068 0,063 5 0,315 
 Hietarinne 834-413-10-5 0,074 0,069 5 0,345  

Määräala 834-413-10-11-
M602 

0,390 0,251 5 1,255 

Taulukko 2. MATTILAN emätilan ja emätilan alueen nykyisten tilojen Hietajärven rantaviivojen pituudet 
sekä rakennusoikeudet mitoitusarvolla 5 rakennusyksikköä/muunnettu ranta-km laskettuna 
 

Kaitalammi 

  

Mattilan emätilan Kaitalammen ranta-alueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-

asemakaavassa 3 lomarakennuspaikkaa. Nämä rakennuspaikat eivät ole vielä toteutuneet.  

 

Mattilan emätilan Kaitalammin ranta-alueen ranta-asemakaavan rakennusyksiköiden 
mukainen mitoitus on 2,10 rakennuspaikkaa / todellinen ranta-km ja 2,82 rakennuspaikkaa / 

muunnettu ranta-km. 

 

Mattilan emätilan Kaitalammen ranta-alueen ranta-asemakaan mukainen rantarakentamisen 

mitoitus on hyvin alhainen ja vesistön ominaisuuksien mukainen. Ranta-asemakaavassa on 

osoitettu Kaitalammelle ainoastaan Kaitalammen ranta-alueelta muodostuva rakennusoikeus 

eikä Kaitalammella ole käytetty muiden Mattilan emätilaan kuuluvien ranta-alueiden esim. 

Hietajärven rakennusoikeutta.  

 

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden mukainen mitoitus 
MATTILAN emätilan Kaitalammen ranta-alueen osalta on esitetty taulukossa 3. 

 

 

 

 



Kaitalammi (9,9 ha) 
Kiinteistö Kiinteistötunnus Tod.rantaviiva 

(km) 
Muunnettu  
rantaviiva (km) 

Rak. oikeus 
ranta-asemakaava 

Mitoitus 
(rp/tod.  
ranta-km) 

Mitoitus 
(rp/muun. 
ranta-km) 

MATTILA 210-408-10-9 1,428 1,065 3 2,10 2,82 
Mattila 834-413-10-11 1,428 1,065 3 2,10 2,82 

Taulukko 3. Mattilan emätilan Kaitalammen ranta-alueen ranta-asemakaavan mukainen 
rantarakentamisen mitoitus 
 

Hanhilammi 
  

Mattilan emätilan Hanhilammen ranta-alueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-

asemakaavassa 2 loma-asuntotonttia. Nämä rakennuspaikat eivät ole vielä toteutuneet.  

 

Mattilan emätilan Hanhilammin ranta-alueen ranta-asemakaavan rakennusyksiköiden 

mukainen mitoitus on 2,82 rakennuspaikkaa / todellinen ranta-km ja 2,92 rakennuspaikkaa / 

muunnettu ranta-km. 

 

Mattilan emätilan Hanhilammen ranta-alueen ranta-asemakaan mukainen rantarakentamisen 

mitoitus on hyvin alhainen ja vesistön ominaisuuksien mukainen. Ranta-asemakaavassa on 
osoitettu Hanhilammelle ainoastaan Hanhilammen ranta-alueelta muodostuva rakennusoikeus 

eikä Hanhilammella ole käytetty muiden Mattilan emätilaan kuuluvien ranta-alueiden esim. 

Hietajärven rakennusoikeutta.  

 

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden mukainen mitoitus 

MATTILAN emätilan Hanhilammen ranta-alueen osalta on esitetty taulukossa 4. 

 

Hanhilammi (12,3 ha) 
Kiinteistö Kiinteistötunnus Tod.rantaviiva 

(km) 
Muunnettu  
rantaviiva (km) 

Rak. oikeus 
ranta-asemakaava 

Mitoitus 
(rp/tod.  
ranta-km) 

Mitoitus 
(rp/muun. 
ranta-km) 

MATTILA 210-408-10-9 0,709 0,684 2 2,82 2,92 
Mattila 834-413-10-11 0,709 0,684 2 2,82 2,92 

Taulukko 4. Mattilan emätilan Hanhilammen ranta-alueen ranta-asemakaavan mukainen 
rantarakentamisen mitoitus 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


