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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 
 

 Hietajärven ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu on aloitettu maanomis-
tajan aloitteesta keväällä 2019.  

20.5.2019 
(§127) 

Tammelan kunnanhallitus päätti ranta-asemakaavan kaavamuutosprosessin 
aloittamisesta. 

20.4.2020 Kaavaluonnoksen hallinnollinen käsittely kunnassa.  

xx.-
xx.x.2020 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan muutosluonnos ja kaavamuutok-
sen valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävillä (valmisteluvaiheen kuulemi-
nen). 

 
Kaavaehdotusvaihe 

 

  

  

  

 
 
 

 
 

2.2 Ranta-asemakaava   
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee pääosaa (määräalan M602 aluetta tilasta Mattila 834-413-
10-11) Hietajärven ranta-asemakaavan matkailua palvelevien rakennusten RM-korttelialueesta 
7 sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).   
 
Ranta-asemakaavan muutoksella muutetaan suunnittelualueen osalta voimassa olevan kaa-
van RM-korttelialue loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) ja osoitetaan alueelle kolme loma-
asuntotonttia. Kaavamuutosalueen pohjoisosan ranta-alue osoitetaan maa- ja metsätalousalu-
eeksi (M). 
 
 

2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen     
 

Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutetaan maanomistajan tarpeiden ja aikataulun mu-
kaisesti.   
 

Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus  
 

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan määräalalle M602 tilasta Mattila 834-413-10-11 (Kuva 
1). Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,97 ha ja siihen kuuluu n. 390 m Hietajärven rantaviivaa.  
 
Suunnittelualueella on aiemmin toiminut seurakunnan leirikeskus. Leirikeskustoiminnan loppu-
misen jälkeen alue siirtyi yksityiseen omistukseen ja toimii nykyisin yksityisessä vapaa-ajankäy-
tössä. Alueella sijaitsee leirikeskuksen käyttöön alun perin rakentunut majoitusrakennus, jota 
ollaan parhaillaan kunnostamassa. Lisäksi Pappilankärjen alueella sijaitsee saunarakennus ja 
alueella on kaksi varastorakennusta ja kellari. Muutoin alueen rakentunut ympäristö muodostuu 
piha-, pysäköinti- ja tiealueista. Alue on liitetty sähköverkkoon. Pihapiiriin kuuluvilla rakentamat-
tomilla alueen osilla kasvaa pääosin järeitä koivuja ja mäntyjä. 
 

 
 



 

 
  

3 
 

 

 
 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus.   

 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Suunnittelualue sijaitsee Hietajärven vesistön itärannalla Pappilankärjen alueella. Suunnittelu-
alueen rannat ovat loivapiirteisiä. Maasto nousee niemen kärjen alueella n. 2 m ja aivan alueen 
koillisosassa enimmillään n. 8 m Hietajärven vedenpinnan tasosta. Alueen etelä- ja keskiosa 
on maastollisesti alavaa ja osin suoperäistä. Pihapiiriin kuuluvilla rakentamattomilla alueen 
osilla kasvaa pääosin järeitä koivuja ja mäntyjä (Kuvat 1 ja 2). Alueen itäreunassa on kaistale   
kuusivaltaista sekametsää. Tilan pohjois- ja itäpuolella sijaitsee Patamonlamminharju ja etelä-
puolinen Hietajärven ranta-alue on suoaluetta. Suunnittelualue rajautuu itäosasta avohakattuun 
harju- ja suoalueeseen.     
 

 
Kuva 1. Näkymä alueen pohjoisosasta Pappilankärjen niemen suuntaan 
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Kuva 2. Näkymä alueen pohjoisosasta alueen eteläosan rannan suuntaan 
 
Luonnonsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -ohjelmaan kuu-
luvia kohteita tai luonnonsuojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä.  
 
Vesistön ominaispiirteet 
 

Hietajärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen ja Tarpianjoen yläosan valuma-alueeseen 
(www.jarviwiki.fi). Järvellä on rantaviivaa n. 3 km ja vesialaa n. 33 ha.   
    
Pohjavesialueet 
 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella.  
 
Virkistys 
 

Suunnittelualueen eteläpuolista Hämeenlinnan seurakuntayhtymän omistamaa Mattilan tilan 
834-413-10-11 hiekkapohjaista ranta-aluetta on käytetty kyläläisten uima- ja venerantana. Seu-
rakunnan leirikeskuksen toimiessa uima- ja venerantaan on kuljettu leirikeskuksen alueen 
kautta. Alueen kaupanteon yhteydessä on sovittu, että ostaja rakentaa yhteistyössä myyjän 
kanssa kaavan muutosalueen kiertävän tien uimarannalle ja veneenlaskupaikalle. Tielinjaus 
sekä veneen laskupaikka on tarkoitus määritellä määräalan lohkomistoimituksen yhteydessä. 
 
Maisema 
 

Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. 
    

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
 

Suunnittelualueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännök-
siä. Alue ei kuulu arvokkaiksi luokiteltuihin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.  
 
Väestö ja rakennuskanta 
 

Suunnittelualueen koillisosassa sijaitsee leirikeskuksen käyttöön alun perin rakentunut majoi-
tusrakennus (n. 120 m2), jota ollaan parhaillaan kunnostamassa (Kuva 3). Majoitusrakennuksen 
eteläpuolella sijaitsee n. 28 m2 varasto- / kuivakäymälärakennus (Kuva 4). Pappilankärjen nie-
messä sijaitsee n. 70 m2 saunarakennus (Kuva 5) sekä kellari ja pieni varastorakennus (Kuva 
6). Muutoin alueen rakentunut ympäristö muodostuu piha-, pysäköinti- ja tiealueista.  
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Hietajärven pohjoisrannalla sijaitsee neljä ranta-asemakaavan mukaista rakentunutta loma-
asuntotonttia.  
 

 
Kuva 3. Majoitusrakennus           Kuva 4.  Varasto- /kuivakäymälärakennus
     

  
Kuva 5. Saunarakennus       Kuva 6. Kellari ja varastorakennus 
  
Palvelut ja työpaikat 
 

Suunnittelualueella ei ole palveluita tai työpaikkoja. Lähimmät julkiset ja kaupalliset palvelut si-
jaitsevat noin 27 km:n päässä Tammelan kirkonkylällä. Alueelta on likimain sama matka myös 
Hämeenlinnan Iittalan ja Rengon kirkonkylille.  
 
Liikenne 
 

Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa nykyistä tiestöä pitkin. Tammelan kirkonkylän suun-
nasta alueelle kuljetaan yhdysteiden 2843 (Susikkaantie), 2846 (Kuurilantie) ja 13661 (Rimmi-
läntie, Torajärventie) kautta sekä edelleen yhdystieltä 13661 (Torajärventie) erkanevaa Hieta-
järventietä pitkin. Hietajärventieltä on valmis tieyhteys kaavan muutosalueelle.   
 
Tekninen huolto 
 

Suunnittelualueen vesi- ja jätevesihuolto on järjestetty rakennuspaikkakohtaisin ratkaisuin. Ma-
joitusrakennuksen kunnostamisen yhteydessä alueelle on rakennettu jätevesille umpikaivo.   
Käyttövesi saadaan majoitusrakennuksen vieressä olevasta käyttövesikaivosta. Alue on liitetty 
sähköverkkoon.  

    

3.1.4 Maanomistus 

 
Määräalan 834-413-10-11-M602 omistaja: 
 
Johanna ja Jouni Soramäki 
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3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat) 
 

Valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017 mukaiset uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otet-
tava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaa-
voituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Maakuntakaava 

 

Suunnittelualue kuuluu Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 alueeseen. Maakuntakaava 
2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen maakunnan. 
Maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 
201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
 
Suunnittelualueen pohjoisosaan ulottuu pieneltä osin maakuntakaavassa osoitettu arvokas 
geologinen muodostuma ge 122 (Patamonlamminharju). Alueelle ei ole osoitettu muita maa-
kuntakaava 2040:n merkintöjä (Kuva 7). 
 

 
 

 
 
Kuva 7. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualueen sijainti on esitetty liki-
määräisesti punaisella ympyrällä. 
 
 
Yleiskaava 
 

Alueella ei ole yleiskaavaa.  
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Ranta-asemakaava  
 
Alueella on voimassa 16.2.1999 vahvistettu ranta-asemakaava, jossa kaavan muutosalue on 
pääosin osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Muu osa on osoi-
tettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Vahvistetun ranta-asemakaavan RM-alueen rakennus-
oikeus on 400 k-m² ja alueen suurin sallittu rakennusten määrä on neljä. (Kuva 8.) 
 

 
Kuva 8. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu punaisella. 
  
 
Rakennusjärjestys 
 
Tammelan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 14.5.2012.  
 
Päätös kaavan muutoksen käynnistämisestä  
 
Tammelan kunnanhallitus päätti 20.5.2019 § 127 aloittaa ranta-asemakaavan kaavamuutos-
prosessin.   
 
Pohjakartta 
 
Ranta-asemakaavan muutosta varten on laadittu uusi 1:2000 -mittakaavainen kaavan pohja-
kartta (Ympäristönsuunnittelu Oy). Pohjakartta laaditaan valmiiksi ja hyväksytetään kaavan 
pohjakartaksi sen jälkeen, kun määräalan lohkomis- ja vesijätön lunastustoimitus on valmistu-
nut ja rekisteröity.    
 
Rakennuskiellot 
 
Suunnittelualuetta ei ole asetettu rakennuskieltoon. Voimassa oleva ranta-asemakaava ohjaa 
alueen rakentamista.  
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Olemassa oleva selvitysaineisto ja inventoinnit 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaisjäännökset 

 
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto; RKY-inven-

tointi 2009)  
-  Alue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 

• Rakennettu HÄME (Hämeen liitto 2003) 
- Alue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin.  

• Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Tammelan kunnan alueella (Johanna 
Enqvist 16.–21.9. 2005), Tammelan arkeologinen inventointi (Petro Pesonen 2006), Lou-
nais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset (Hämeen liitto 2008),  
Muinaisjäännösrekisteri (Museovirasto) 
- Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain mukaisia muinaisjäännöksiä.  

 
Luonnonympäristö ja maisema 

 

• Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (1993) (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 
1993) 
- Alue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. 

• Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011. Ehdo-
tus Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hä-
meen ELY-keskus, Koski, K. 2011. 
- Alue ei kuulu valtakunnallisesti maisemallisesti arvokkaiksi luettaviin kohteisiin.  

• Ympäristöhallinnon Avoin tietopalvelu 
- Alueella ei ole suunnittelutyössä huomioitavia kohteita esim. suojelualueita tai pilaantu-

neita maa-alueita 
 

Muut selvitysaineistot 
 

• Vanhan ranta-asemakaavan aineistot 
• Maakuntakaavan 2040 selvitysaineistot 
• Alueen rakennus- ja kehittämissuunnitelmat (Muunto Arkkitehdit Oy, Heikki Ilvespalo 2019-

2020)  
 

 
Ranta-asemakaavaa varten laaditut selvitykset  
 
• Emätila- ja rakennusoikeusselvitys (Ympäristönsuunnittelu Oy, 12.2.2020) 

 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve 
  

Voimassa olevan ranta-asemakaavan matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen (RM) 
kaavamerkintä on perustunut alueen aiempaan seurakunnan leirikeskustoimintaan. Leirikes-
kustoiminta on loppunut alueella ja Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on myynyt entisen leiri-
keskusalueen nykyisille omistajille. Nykyisten omistajien tarkoituksena ei ole harjoittaa alu-
eella matkailutoimintaa, vaan aluetta on tarkoitus kehittää yksityisenä loma-asuntoalueena. 
Tämän vuoksi alueen nykyisillä omistajilla on tarve muuttaa matkailupalvelujen alue tavan-
omaiseksi loma-asuntoalueeksi ja selvittää kaavamuutoksella alueen loma-asuntotonttien 
määrä.    

 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta keväällä 
2019.  
 
Tammelan kunnanhallitus päätti 20.5.2019 § 127 aloittaa ranta-asemakaavan kaavamuutos-
prosessin.   
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa. 
 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
 

Viranomaiset 
- Hämeen ELY-keskus, Hämeen liitto, Museovirasto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Forssan 
seudun terveydenhuollon kuntayhtymä  
- Tammelan kunnan hallintokunnat: Tekninen lautakunta, ympäristölautakunta 
- Naapurikunnat: Hämeenlinnan kaupunki 
 
(Osallisluetteloa täydennetään tarvittaessa työn edetessä.) 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Ranta-asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu xx.xx.2020.  
 

4.3.3 Hallinnollinen käsittely 
 

20.5.2019 § 127 Tammelan kunnanhallitus päätti aloittaa ranta-asemakaavan kaava-
muutosprosessin. 

20.4.2020 § xx Tammelan kunnanhallitus hyväksyi kaavan muutosluonnoksen ja 
päätti asettaa ranta-asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman, kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineis-
ton julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi.  
 

 

4.3.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

AJANKOHTA SUUNNITTELUVAIHE 

xx.xx.2020 Kaavamuutoksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutetaan Forssan leh-
dessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla.  

xx.xx.- xx.xx.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu kaavan 
valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävillä.  
 
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. 
 

xx.xx.- xx.xx.2020 Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä. 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan xx.xx.2020 Forssan 
lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Osalli-
silla on mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus) asiassa.  

 

 

4.3.5 Viranomaisyhteistyö 
   

AJANKOHTA SUUNNITTELUVAIHE 

xx.xx.- xx.xx.2020 Tammelan kunta pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat viranomaislau-
sunnot.  
 

 
 
4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet 

 

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevan kaavan matkailua 
palvelevien rakennusten korttelialue (RM) loma-asuntojen alueeksi (RA) ja osoittaa alueelle 
kolme tavanomaista loma-asuntotonttia.  
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5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 

 

Ranta-asemakaavan muutosalueeseen kuuluu Hietajärven itärannalla sijaitseva määräala 
M602 tilasta Mattila 834-413-10-112. Kaavan muutosalueen pinta-ala on 1,9735 ha ja siihen 
kuuluu 390 m Hietajärven rantaviivaa.  
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee pääosaa vanhan ranta-asemakaavan matkailua palvele-
vien rakennusten RM-korttelialueesta 7 sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).   
 
Ranta-asemakaavan muutoksella on muutettu suunnittelualueen osalta voimassa olevan kaa-
van RM- korttelialue loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) ja osoitettu alueelle kolme loma-
asuntotonttia. Kaavamuutosalueen pohjoisosan ranta-alue on osoitettu maa- ja metsätalous-
alueeksi (M). 
 
 

5.2 Suunnittelu- ja mitoitusperusteet sekä mitoitus 
   

Ranta-asemakaavamuutoksen suunnittelussa noudatetaan Tammelan kunnan rantayleiskaa-
voituksessa ja ranta-asemakaavoissa käytettyjä suunnitteluperiaatteita. Ranta-asemakaavan 
muutoksella osoitettujen kolmen loma-asuntotontin määrä perustuu kaavamuutosta varten 
laadittuun emätila- ja rakennusoikeusselvitykseen (Liite1).   
 
Rantasuunnittelun emätilan rajaamisajankohtana on käytetty Tammelan kunnan rantasuunnit-
telukäytännön mukaisesti ajankohtaa 1.7.1959. 

 
Ranta-asemakaavan muutosalueen määräala 834-413-10-11-M602 kuuluu rajaamisajankoh-
dan 1.7.1959 emätilaan MATTILA 210-408-10-9 (rekisteröity 10.09.1954). Emätilaan kuuluvat 
Hietajärven, Kaitalammin ja Hanhilammen ranta-alueet kuuluvat 16.2.1999 vahvistetun ranta-
asemakaavan alueeseen.   
 
Mattilan emätilan Hietajärven ranta-alueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-asemakaa-
vassa 4 loma-asuntotonttia, jotka ovat jo rakentuneet. Lisäksi ranta-asemakaavassa on osoi-
tettu tämän ranta-asemakaavan muutosalueelle matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue (RM), jonka rakennusoikeus on 400 k-m2, ja jolle saa sijoittaa enintään 4 rakennusta. 
Mattilan emätilan Kaitalammen ranta-alueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-asema-
kaavassa 3 loma-asuntotonttia ja Hanhilammen ranta-alueelle 2 loma-asuntotonttia. Kaita- ja 
Hanhilammen rakennuspaikat eivät ole vielä toteutuneet. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella on muutettu RM- alue kolmeksi tavanomaiseksi loma-asun-
totontiksi. Kaavamuutoksella vanhan RM- alueen rakennusyksiköiden lukumäärä täsmentyy 
kolmeksi ja Mattilan emätilan Hietajärven ranta-alueen mitoitukseksi tulee kaavamuutoksen 
toteutuessa 3,68 rakennuspaikkaa / todellinen ranta-km ja 4,47 rakennuspaikkaa / muunnettu 
ranta-km.  
 
Mattilan emätilan Kaitalammin ranta-alueen voimassa olevan ranta-asemakaavan rakennus-
yksiköiden mukainen mitoitus on 2,10 rakennuspaikkaa / todellinen ranta-km ja 2,82 raken-
nuspaikkaa / muunnettu ranta-km. Hanhilammin ranta-alueen voimassa olevan ranta-asema-
kaavan rakennusyksiköiden mukainen mitoitus on 2,82 rakennuspaikkaa / todellinen ranta-km 
ja 2,92 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. 
 
Koko Mattilan emätilan (Hietajärvi, Kaitalammi, Hanhilammi) rantarakentamisen keskimää-
räiseksi mitoitukseksi tulee ranta-asemakaavan muutoksen toteutuessa 2,97 rakennuspaikkaa 
/ todellinen ranta-km ja 3,62 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. 
 
Mattilan emätilan vesistökohtaiset keskimääräiset mitoitusarvot ja kokonaismitoitus ovat var-
sin alhaisia. Vesistöjen ominaisuudet huomioiden mitoitusarvot ovat Tammelan kunnan ranta-
alueiden kaavoituskäytännön mukaisia.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksella ei nosteta Hietajärven rantarakentamisen mitoitusta. Van-
han kaavan RM- alueelle olisi voinut toteuttaa yhtenä kokonaisuutena esim. neljä 100 k-m2 
kokoista matkailua palvelevaa rakennusta. Kaavamuutoksella osoitetulle loma-asuntoalueelle 
voidaan muodostaa kolme erillistä loma-asuntotonttia, joista kullekin voi rakentaa yhden loma-
asunnon. 
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Kaavamuutoksella on osoitettu alueen kokonaisrakennusoikeuden määräksi 410 k-m2. Raken-
nusoikeuden määrä nousee 10 k-m2. Alueen kokonaisrakennusoikeutta on hieman nostettu 
tarkoituksenmukaisen tonttikohtaisen rakennusoikeuden muodostamiseksi alueen nykyisten 
rakennusten koko huomioiden. Kaavamuutoksella osoitetut tonttikohtaiset rakennusoikeudet 
115 k-m2, 115 k-m2 ja 180 k-m2 ovat merkittävästi alhaisempi, mitä Tammelan kunnan raken-
nusjärjestys ohjaa ranta-alueiden loma-asuntotonttien enimmäisrakennusoikeudeksi (200 k-
m2) ominaisuuksiltaan vastaavanlaisilla rakennuspaikoilla.     
 
 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Alueelle ei ole erityisiä luonnonympäristön tai luonnonmaiseman arvoja. Matkailua palvelevien 
rakennusten RM- korttelialueen muuttamisella kolmeksi tavanomaiseksi loma-asuntotontiksi ei 
ole merkittävää vaikutusta alueen ympäristöön. Kaavamuutoksen mukaisesti toteutettuna loma-
asuntotonttien rakentaminen sopeutuu hyvin alueen luonnonympäristöön ja rantamaisemaan. 
Kaavamuutoksella ei ole myöskään merkittävää vaikutusta kiinteistön lähialueen ympäristön 
tilaan.  
 
Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritellään kaa-
vamuutoksen laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 157/2017. Kun kaavalla osoi-
tettujen loma-asuntotonttien jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten ja kunnan 
määräysten mukaisesti, niin kaavan mukaisen rakennuspaikan toteutumisesta ei ole haitallista 
vaikusta Hietajärven vesistön tilaan. 
 
 

5.4 Aluevaraukset     

5.4.1 Korttelialueet 
 

Loma-asuntojen korttelialue (RA) 
 

Ranta-asemakaavan muutoksella on osoitettu loma-asuntojen korttelialue (RA) 7, jolla on 
kolme loma-asuntotonttia. RA- korttelialueen pinta-ala on yhteensä 16557 m2. 
 
Kullekin RA- korttelin 7 tontille saa sijoittaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon sekä sauna- 
ja talousrakennuksia. Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla enintään viisi. 
 
Loma-asuntotontti 1 muodostuu Pappilankärjen niemen alueesta. Tontin 1 pinta-ala on 3848 
m2. Tontin 1 päärakennusalalla sijaitsee vanha sauna / loma-asunto. Tontin 1 rakennusoikeus 
on 115 k-m2 ja rakentamisen kerrosluku I. Tontin etelään suuntautuvalle rannanosalle on osoi-
tettu erillinen saunojen rakennusala (sa) 15 m etäisyydelle rantaviivasta. sa- rakennusalalle 
saa sijoittaa yhden yksikerroksisen kerrosalaltaan enintään 25 m2 saunarakennuksen ja yh-
den yksikerroksisen kerrosalaltaan enintään 15 m2 savusaunarakennuksen. Muu rakentami-
nen tulee sijoittaa kaavassa osoitetulle päärakennusalalle.      
 
Loma-asuntotontti 2 sijaitsee alueen keskiosassa. Tontin 2 pinta-ala on 3370 m2. Tontin 2 alu-
eella ei sijaitse nykyään vanhoja rakennuksia. Alueella on aiemmin sijainnut leirikeskuksen 
päärakennus, joka on kuitenkin purettu jo seurakunnan toimesta. Tontin 2 rakennusoikeus on 
115 k-m2 ja rakentamisen kerrosluku I u ½. Kaavalla määrätään, että enintään puolet raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi ti-
laksi. Tontin etelään suuntautuvalle rannanosalle on osoitettu erillinen saunojen rakennusala 
(sa) 15 m etäisyydelle rantaviivasta. sa- rakennusalalle saa sijoittaa yhden yksikerroksisen 
kerrosalaltaan enintään 25 m2 saunarakennuksen ja yhden yksikerroksisen kerrosalaltaan 
enintään 15 m2 savusaunarakennuksen. Muu rakentaminen tulee sijoittaa kaavassa osoite-
tulle päärakennusalalle 25 m etäisyydelle rantaviivasta.       
 
Loma-asuntotontti 3 muodostuu alueen itäosassa sijaitsevan loma-asunnon (entinen leirikes-
kuksen majoitusrakennus) alueesta. Tontin 3 pinta-ala on 9338 m2. Tontin 3 päärakennusala 
on rajattu olevien loma-asunnon ja varastorakennuksen alueelle. Tontin 3 rakennusoikeus on 
180 k-m2 ja rakentamisen kerrosluku I u ½. Kaavalla määrätään, että enintään puolet raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi ti-
laksi. Tontin etelään suuntautuvalle rannanosalle on osoitettu erillinen saunojen rakennusala 
(sa) 15 m etäisyydelle rantaviivasta. sa- rakennusalalle saa sijoittaa yhden yksikerroksisen 
kerrosalaltaan enintään 25 m2 saunarakennuksen ja yhden yksikerroksisen kerrosalaltaan 
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enintään 15 m2 savusaunarakennuksen. Muu rakentaminen tulee sijoittaa kaavassa osoite-
tulle päärakennusalalle, joka on rajattu lähimmillään n. 65-80 m etäisyydelle rantaviivasta.       
 
Ranta-asemakaava-aluetta koskevat lisäksi seuraavat määräykset: 
- Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää. 
- Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, ma-

teriaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. 
- Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,5 metriä keskiveden korkeudesta. 
- RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakennusten ja rannan 

välissä on säilytettävä suojapuusto. 
- RA-alueen vesihuolto on järjestettävä viemäriverkoston ulkopuolisia alueita koskevan lain-

säädännön ja Tammelan kunnan määräysten mukaisesti. 
 

5.4.2 Muut alueet 
 
Loma-asuntojen korttelialueen ulkopuolelle jäävä Pappilankärjen pohjoispuolinen rannanosa on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).  M- alueen pinta-ala on 3178 m2.  
 
Kaavamuutoksella on muutettu alueen koilliskulmasta kaistale vanhan kaavan M- aluetta loma-
asuntotontin 3 alueeksi ja vanhan kaavan Pappilankärjen pohjoispuolisen rannanosan matkai-
lupalvelujen aluetta (RM) on muutettu M- alueeksi.  Maa- ja metsätalousalue lisääntyy kaava-
muutoksella 485 m2.  
 

5.4.3 Ajoyhteydet ja tekninen huolto 
 
Kaavamuutoksella osoitettu loma-asuntojen korttelialue on hyvin saavutettavissa nykyistä ties-
töä pitkin. 
 
Kaavamuutoksella on osoitettu alueen sisäiset kulkuyhteydet korttelin 7 tonteille ohjeellisella 
ajoyhteysmerkinnällä (ajo). Kulku korttelin 7 tonteille 2 ja 3 tapahtuu alueella jo olevaa tietä 
pitkin. Kulku Pappilankärjen tontille 1 on osoitettu tontin 2 takaa ja osittain tontin 2 kautta.  
 
Kaavamuutoksella osoitettujen tonttien vesi- ja jätevesihuolto tulee järjestää rakennuspaikalla. 
Kaavamuutoksella määrätään, että tontin vesihuolto tulee järjestää kulloinkin voimassa olevan 
viemäriverkoston ulkopuolisia alueita koskevan lainsäädännön ja Tammelan kunnan määräys-
ten mukaisesti. Kaavamuutoksen laatimisajankohtana talousjätevesien käsittelystä viemäriver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla määrätään Valtioneuvoston asetuksessa 157/2017. Tontit on lii-
tetty tai liitettävissä sähköverkkoon.  

 
 

5.5 Kaavan vaikutukset 

5.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse arvokkaita rakennetun ympäristön koh-
teita. Hietajärven pohjoisrannan ranta-alueella sijaitsee tavanomaisia omarantaisia lomaraken-
nuspaikkoja.  
 
Kaavamuutoksella täsmennetään vanhan ranta-asemakaavan mukaista matkailupalvelujen ra-
kentamisaluetta siten, että rakentaminen suuntautuu toiminnallisesti etelän suuntaan. Lisäksi 
Pappilankärjen pohjoispuolinen alue jää rakentamisesta vapaaksi. Kaavamuutoksen mukainen 
maankäyttö vähentää alueen käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia verrattuna alueen 
kehittämiseen vanhan kaavan mukaisena matkailualueena.   
 

Arvioidaan, että kaavamuutoksen toteutumisella ei ole haitallista vaikutusta Hietajärven ranta-
alueiden rakennetun ympäristön kannalta.  

 
 

5.5.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
 

Kaavan muutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -ohjelmaan 
kuuluvia kohteita, luonnonsuojelualueita eikä suunnittelualue kuulu arvokkaisiin maisema-alu-
eisiin. Alue on pääosin jo rakentunutta ympäristöä ja luonnontilaista aluetta on vähän.  
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Kaavan muutosalue ulottuu koillisosastaan geologisesti arvokkaan Patamonlamminharjun 
reuna-alueelle. Harjun reuna-alueella sijaitsee jo majoitusrakennus. Kaavamuutoksella ei ole 
osoitettu harjualueelle maa-ainesten ottoa tai muuta harjualueen geologista arvoa vaarantavaa 
maankäyttöä. Harjun reuna-alue on osoitettu kaavamuutoksella nykyisen maankäytön mukai-
sesti loma-asuntoalueeksi.  
 
Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritellään kaa-
van laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 157/2017. Kun kaavalla osoitettujen 
loma-asuntotonttien jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten ja Tammelan kunnan 
määräysten mukaisesti, niin kaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteutumisesta ei ole haital-
lista vaikusta Hietajärven vesistön tilaan. 
 
Pappilankärjen niemen alueelle osoitettu loma-asuntotontti 1 sijaitsee maisemallisesti näkyvällä 
paikalla. Rakentamisen maisemaan sopeutumisen edistämiseksi kyseisellä tontilla saa raken-
taa tontilla sijaitsevan vanhan rakennuksen mukaisesti ainoastaan yksikerroksisia rakennuksia 
ja tontin päärakennusala on rajattu rantaetäisyydeltään nykyisen rakennuksen mukaisesti. Li-
säksi uuden erillisen saunan rakennusala on osoitettu tontin eteläosaan siten, että mahdollisten 
saunojen rakentamisen vaikutus maisemaan on mahdollisimman vähäinen. Loma-asuntoton-
teilla 2 ja 3 sallitaan 1 ½ - kerroksisen loma-asunnon rakentaminen. Tontin 2 rakentamisalue 
sijaitsee alueen keskellä, missä myös 1 ½ - kerroksinen rakentaminen sopeutuu tavanomai-
seen rantamaisemaan. Tontin 3 päärakennus on jo toteutettu 1 ½- kerroksisena.  
 
Arvioidaan, että kaavamuutoksen mukaisten loma-asuntotonttien kaavan mukaisella toteutumi-
sella ei ole merkittävää vaikutusta alueen tai sen lähiympäristön ranta-alueiden luonnonympä-
ristöön tai maisemaan eikä Hietajärven vesistön tilaan.   
 

5.5.3 Sosiaaliset vaikutukset 

 
Kaavamuutoksesta ei aiheudu merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia.   
 

5.5.4 Taloudelliset vaikutukset  
 

Kaavamuutoksella on selvitetty alueen loma-asuntotonttien lukumäärä ja muutettu yksityisen 
omistajan kannalta hankalasti toteutettava matkailupalvelujen aluekokonaisuus loma-asunto-
tonteiksi. Arvioidaan, että kaavamuutos osaltaan jäsentää myös kiinteistöön liittyviä taloudellisia 
arvoja.  
 

5.5.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 

Kaavamuutoksella osoitettu rakentamisalue muodostuu jo rakentuneista ranta-alueen osista tai 
vanhojen rakentamisalueiden pihapiireistä. Ranta-asemakaavan muutoksella on hieman supis-
tettu vanhan ranta-asemakaavan rakentamisaluetta.   
 
Kaavamuutoksella osoitetut loma-asuntojen korttelialueen tontit tukeutuvat olemassa olevaan 
tiestöön ja sähköverkostoon. Tonttien toteuttaminen ei vaadi merkittävästi uuden tien rakenta-
mista.  
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta Hietajärven ranta-alueen rantarakentamisen nykyiseen yh-
dyskuntarakenteeseen. Kaavamuutoksella hieman lisätään kaavallisesti Hietajärven rakenta-
mista vapaiden rantojen määrää. Hietajärvellä on kaavamuutoksesta riippumatta säilynyt riittä-
västi yhtenäisiä rakentamisesta vapaita ranta-alueita alkuperäiseen ranta-asemakaavaan pe-
rustuen. 
 

 
5.6 Ympäristön häiriötekijät  

 

Alueella ei ole todettu sijaitsevan ympäristöä kuormittavia tai muita häiriötekijöitä, eikä kaavan 
toteuttamisen voida arvioida niitä myöskään aiheuttavan.  
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5.7 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajan tarpeiden ja aikataulun 
mukaisesti.  
 
Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hämeenlinnassa 14.4.2020 
 

 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa  
 
 

       
Arto Remes         
maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617        

 


