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Tunnistetiedot 
 

Kaavan nimi:   Kielorannan ranta-asemakaava  
Kaavatunnus: 9029 
Kunta: Hämeenlinna (109) 
Tilat: Mäkelä 109-406-4-1, Mäkelä 2 109-406-2-62 ja Näsiä 109-406-5-2 

   
  
 

Kaavan laadituttajat ja tilojen omistajat: 
 
Mäkelä 109-406-4-1 
Visa Heinonen, Liukulaakerinkuja 4 B 30, 00520 HELSINKI 
Hello Team Finland Oy, c/o Visa Heinonen, Liukulaakerinkuja 4 B 30, 00520 HELSINKI 
 
Mäkelä 2 109-406-2-62 
Hello Team Finland Oy, c/o Visa Heinonen, Liukulaakerinkuja 4 B 30, 00520 HELSINKI 
 
Näsiä 109-406-5-2 
Päivi Penttilä, Järviöistentie 256, 13500 HÄMEENLINNA 
 
 
 
Kaavan laatija: 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa   
Yhteyshenkilö: Arto Remes  
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA 
puh: 040 162 9193 
s-posti: arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 

 
 
 
Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö  

 
Ranta-asemakaava laaditaan Hämeenlinnan kaupungin Alajärven lounaisrannalla si-
jaitseville kiinteistöille Mäkelä 109-406-4-1, Mäkelä 2 109-406-2-62 ja Näsiä  
109-406-5-2 (Kuvat 1 ja 2). Suunnittelualueen pinta-ala on n. 3,4 ha ja siihen kuuluu n. 
60 m Alajärven rantaviivaa. Alueelta on matkaa teitse n. 12 km Hämeenlinnan keskus-
taan. 
 
Tilojen Mäkelä ja Mäkelä 2 alueilla toimii Kieloranta- niminen matkailukeskus. Kokous-, 
virkistys- ja juhlakäytössä toimivan Kielorannan alueella sijaitsee yrityskäytössä olevia 
rakennuksia yhteensä n. 770 k-m². Mäkelän tilan alueella on mm. kaksi kokousraken-
nusta (päätalo ja rantatalo), niihin liittyvät saunamaailmat sekä majoitus- ja huoltoraken-
nuksia. Tilan Mäkelä 2 alue toimii myös Kielorannan asiakkaiden virkistyskäyttöalueena. 
Alueella on pitkospuut ja Kielorannan kota.  
 
Näsiän tilalle Järviöistentien varteen on rakentunut omakotitalo.  
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  Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen yleissijainti on esitetty punaisella ympyrällä.  

  
 
 

 
Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus (punaisella).   

  
 

 

 

 

 

 

Ranta-asemakaava- 
alue 



 

4 

 
Tavoitteet 

 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on tilojen Mäkelä 109-406-4-1 ja Mäkelä 2  
109-406-2-62 osalta turvata Kielorannan matkailukeskuksen alueen nykyiset toiminnot 
ja oleva rakennuskanta (n. 770 k-m²) sekä mahdollistaa Kielorannan toiminnan kehittä-
minen osoittamalla alueelle loma- ja matkailutoimintojen rakentamiseen n. 800-950 k-m² 
lisärakennusoikeutta mm. kokoustila- ja majoituskapasiteetin lisäämiseksi sekä muita 
toimintaa palvelevia oheistoimintoja varten.  
 
Näsiän kiinteistön 109-406-5-2 osalta ranta-asemakaavan tavoitteena on turvata kaa-
vallisesti rantayleiskaavan maa- ja metsätalousalueella sijaitseva rakennuspaikka ja 
osoittaa taustamaastossa sijaitseva rakennuspaikka kaavassa vakituiseen asumiseen 
(asuinrakennuspaikkana). Kiinteistölle on rakentunut asuinrakennus rantayleiskaavan 
laatimisen jälkeen alueelle myönnettyyn rakennuslupaan perustuen. Näsiän kiinteistön 
rakennuspaikan rakentamista ohjataan Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen 
ohjeistuksen mukaisesti.  
 
 

Aiemmat suunnitelmat ja päätökset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat) 
 
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tul-
leet voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnitte-
lussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottami-
sesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 
 
Maakuntakaava 
 
Kanta-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu Valtioneuvostossa 28.9.2006 ja saanut 
lainvoiman KHO:n päätöksellä 28.12.2007 (Kuva 3). Suurin osa suunnittelualueesta kuu-
luu maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen; Härkätien 
kulttuurimaisemat (ma). 

(ma) Maisema-alue: kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai 
kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue.  
 
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.4.2014. 
Kaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä 
liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Ympäristöministeriö 
vahvisti maakuntavaltuuston 1.6.2015 hyväksymän Kanta-Hämeen 2. vaihemaakunta-
kaavan 24.5.2016. Toisessa vaihemaakuntakaavassa on käsitelty erityisesti tuulivoima-
loiden sijoittumista sekä soiden käyttöä. Vaihemaakuntakaavat täydentävät vuonna 
2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu vaihe-
maakuntakaavoissa uusia aluevarauksia (Kuva 3). 
 
Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen. Maa-
kuntakaava 2040:n luonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 6.2. – 3.3.2017. Kaa-
valuonnoksen pohjalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntaval-
tuustossa vuonna 2018. Suunnittelualue kuuluu pääosin maakuntakaavan 2040 luon-
noksessa osoitettuun maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.  
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Kuva 3. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen si-
jainti on esitetty likimääräisesti punaisella ympyrällä. 
 
 
Yleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2003 voimaan tullut Rengon rantayleiskaava.  Mä-
kelän tilan 109-406-4-1 alueelle on osoitettu rantayleiskaavassa kaksi matkailua palve-
levien rakennusten aluetta (RM). Tilojen Mäkelä 2 109-406-2-62 ja Näsiä 109-406-5-2 
alueet on osoitettu rantayleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M).  
 

 
Kuva 4. Ote Rengon rantayleiskaavasta (Hämeenlinnan kaupungin karttapalvelu). 
Suunnittelualue on osoitettu punaisella viivalla. 
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Ranta-asemakaava  
 
Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.  
 
Päätös kaavan muutoksen käynnistämisestä  
 
Hämeenlinnan kaupunki teki Kielorannan ranta-asemakaavan käynnistämispäätöksen 
24.5.2017 (Diaarinumero 768/2017). 
 
Rakennusjärjestys 
 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 24.1.2013.  
 
 

Olemassa oleva selvitysaineisto 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaisjäännökset 
 

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY-inventointi 
2009). Museovirasto. 
- Alue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.  

• Rakennettu Häme. Hämeen liitto 2003. 
- Alue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.  

• Museovirasto; Muinaisjäännösrekisteri. 
- Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain mukaisia kohteita. 

• Ympäristöhallinnon Avoin tieto –palvelu / maakuntakaava 
- Suunnittelualue sijaitsee osittain maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella; 

Härkätien kulttuurimaisemat.  
 

Luonnonympäristö ja maisema 
 

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

• Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011. 
Ehdotus Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-
alueiksi. Hämeen ELY-keskus, Koski, K. 2011. 
- Alue ei kuulu ehdotettuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.  

• Ympäristöministeriön julkaisu 2011: Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantaker-
rostumat  
- Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- tai rantakerrostumia. 

• Ympäristöhallinnon Avoin tieto –palvelu 
- Alueella ei ole suunnittelutyössä erityisesti huomioitavia kohteita esim. suojelu-

alueita tai pilaantuneita maa-alueita 
 

 
 
Ranta-asemakaavaa varten laadittavat selvitykset ja kaavan pohjakartta  

 
• Kaava-alueelle laaditaan luontoselvitys ja arkeologinen inventointi. 
• Kaava-alueelle laaditaan 1:2000-mittakaavainen ranta-asemakaavan pohjakartta. 
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Vaikutusalue 
 
Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen 
alueet. 
  
 

Osalliset (MRL 62 §)  
 
Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 
 
Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Viranomaiset 
-  Hämeen ELY-keskus, Hämeen liitto, Museovirasto  
-  Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
-  Hämeenlinnan kaupungin hallintokunnat: Kaupunkirakennelautakunta 
 
(Osallisluetteloa täydennetään tarvittaessa työn edetessä.) 

 
 
Kaavaprosessi 

 
Vireille tulovaihe • Ranta-asemakaavan käynnistämispäätös (Hämeenlin-

nan kaupunki) 
• Viranomaisneuvottelu  
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta ja osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)  
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  

Valmisteluvaihe  
(Kaavaluonnosvaihe) 

• Kaavaluonnoksen valmistelu 
• Kaupungin hallinnollinen käsittely (kaura) 
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen nähtäville 

asettamisesta  
• Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä (30 vrk) 
• Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmis-

teluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta  
• Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta sekä kaava-

luonnoksesta 
• Tarvittaessa viranomaisten työneuvottelu 

Kaavaehdotusvaihe • Kaavaehdotuksen valmistelu 
• Kaupungin hallinnollinen käsittely (kaura) 
• Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) 
• Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus 

tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä 
oloaikana 

• Viranomaislausunnot  
• Tarvittaessa viranomaisneuvottelu 

Hyväksymisvaihe 
 

• Kaavan hyväksymisasiakirjojen valmistelu 
• Kaupungin hallinnollinen käsittely; Ranta-asemakaavan 

hyväksymisestä päättää Hämeenlinnan kaupunginval-
tuusto  

• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mah-
dollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hal-
linto-oikeuteen 
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Tiedottaminen 

 
Ranta-asemakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Hämeen 
Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin Internet-sivuilla. Lisäksi suunnitte-
lualueen välittömän vaikutusalueen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje em. kaa-
vavaiheissa.  

 
Nähtävillä oleviin aineistoihin voi tutustua: 
 
- Palvelupiste Kastellissa, Raatihuoneenkatu 11   
- kaupungin Internet-sivuilla www.hameenlinna.fi/kaavat/vireillä olevat kaavat/ 

 
 
 
Arvioitavat vaikutukset 
  

Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: 
 
ARVIOITAVAT TEKIJÄT SISÄLTÖ 
Ympäristövaikutukset - Luonnonympäristö 

- Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet 
- Luonnon- ja vesiensuojelu 
- Rakennettu ympäristö 
- Arkeologinen kulttuuriperintö 

Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 
- Alueen ja lähiympäristön virkistyskäyttö 
- Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 

Yhdyskuntarakenne 
 
 

- Liikenne- ja kulkuyhteydet 
- Vesihuollon järjestäminen 
- Liittyminen nykyiseen rantarakentamiseen 
- Rakentamisesta vapaat rannat 

Taloudelliset vaikutukset - Kiinteistöjen arvo, elinkeinotoiminta 
 
 
 
Aikataulu 

TYÖVAIHE AJANKOHTA 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 28.6.2017 
Kaavan vireille tulo / oas nähtävillä Tavoite 11-12/2017 
Kaavaluonnos nähtävillä  Tavoite 02-03/2018 
Kaavaehdotus nähtävillä  Tavoite 04-06/2018 
Kaavan hyväksyminen Tavoite 06-10/2018 
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Yhteystiedot ja palaute 
 

Ranta-asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan 
Hämeenlinnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaa-
van valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa nähtävillä 
oloaikana Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle osoitteella: Hä-
meenlinnan kaupunki, Maankäytön suunnittelu, PL 84, 13101 Hämeenlinna.  

 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy 
 
Yhteyshenkilö: 
Arto Remes 
Sibeliuksenkatu 11 B 1 
13100 HÄMEENLINNA 
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi  
p. 040 162 9193 
 

 
Hämeenlinnan kaupunki 
 
Kaupunkirakenteen asiakaspalvelu 
puh. (03) 621 2310 
mypalvelupiste@hameenlinna.fi  
Raatihuoneenkatu 9 (3. krs)  
PL 84, 13101 Hämeenlinna  
 
Yhteyshenkilöt: 
 
Arkkitehti  
Johanna Närhi  
johanna.narhi@hameenlinna.fi 
p. (03) 621 2245 
 
Kaavasuunnittelija 
Eeva-Maija Hyvärinen  
eeva-maija.hyvarinen@hameenlinna.fi 
p. (03) 621 5115 
 
 
 
 

 
 


