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Hämeenlinnan kaupunki 
 
 
MIELIPIDE 1 RUOKOJÄRVENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVASTA VIREILLETULOVAIHEESSA 
 
Mielipide: 

1) Menettely kaavaprosessissa  
Mielipiteenä esitetään vakava huomautus kaavoitusmenettelyä koskien, koska mie-
lipiteen esittäjät eivät ole saaneet tiedotuskirjettä ranta-asemakaavan vireille tu-
losta OAS:n ollessa ensimmäinen tieto asiasta, vaikka osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaan suunnittelualueen vaikutusalueen maanomistajille lähete-
tään tiedostuskirje eri kaavavaiheissa. 
 
2) Rantayleiskaavasta 
Mielipiteenä tuodaan esille, että suunnittelualueella on voimassa Rengon ran-
tayleiskaava. Ruokojärvenrannan tilan 109-575-6-279 ranta-alue on osoitettu voi-
massa olevassa rantayleiskaavassa pääosin retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja itä-
osaan on merkitty vesiliikenteen alue (LV). 
Rantayleiskaavassa ei ole merkittynä Ruokojärvenrannan tilan 109-575-6-279 alu-
een nykyisten rakennusten rakennuspaikkoja, kuten muiden olemassa olevien ja 
suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalla on menetelty. Kuinka yleensä voidaan 
antaa lupa rakentaa retkeily- ja ulkoilualueeksi merkitylle alueelle matkailutoimin-
taan tarkoitettu rakennus. Kyseessä on yksiselitteisesti rantayleiskaavan vastainen 
menettely. 
 
3)  Ympäristövaikutukset  
Haitalliset ympäristövaikutukset tulevat olemaan huomattavat, mikäli suunnitellun 
kaavan mukainen menettely toteutetaan. 
Melu lisääntyy elinkeinotoiminnan, lisääntyneen liikenteen ja kasvavan henkilö-
määrän seurauksena, järvelle kaavoitettu loma-asuntoja, jolloi n melu ei saisi ylit-
tää klo 7-22 45 dB(LAeg) ja suosituksena klo 22-7  ei saisi ylittää 40 d8(Lt.e9). 
Kasvava henkilömäärä lisää vesistökuormitusta, koska järvi on, pinta-alaltaan ja 
mataluuden vuoksi myös vesitilavuudeltaan, pieni. Vesistön kuormitus lisääntyy yli 
sallitun määrän eli veden kuutiomäärät eivät riitä suunniteltuun asiakasvirtaan. 
Tämä puolestaan voi aiheuttaa haittaa järven virkistyskäytölle haittaa mm. rehevöi-
tymisen ja happikadon seurauksena. 
 
Järvi on pinta- alaltaan pieni, mistä aiheutuu kohtuuton ympäristörasitus rannan 
muille asukkaille. 
 
Kaavaan merkitylle Muurilan-Uudenkylän osakaskunnan vesialueelle ei voida 
tehdä ranta- asemakaavaa. 
 
Vesilintujen pesintä ja luonnon rauha häiriintyy. 
 
Ympäristövaikutusten arvioimiseksi alueella olisi syytä laatia ympäristövaikutusten 
arviointi (YVA) 
 
4) Sosiaaliset vaikutukset 
Ehdotetussa ranta- asemakaavassa on useita poikkeamia yleisistä kaavoitukselli-
sista periaatteista. 
 
Yleiskaava on vastoin ehdotettua ranta-asemakaava 



Maanomistajien yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu ei toteudu, koska yksi 
maanomistaja saisi selvästi muita enemmän rakennusoikeutta, joka on rantayleis-
kaavassa  noin 120 m2 / rakennuspaikka. 
 
Todettakoon, että Hämeenlinnan kaupungin voimassa olevassa rakennusjärjestyk-
sessä sallitut maksimirakennusmäärät (26§) ranta-alueilla ylittyvät suunnitelmassa 
reippaasti. 
 
Kiinteistön rantaviivan pituus ei ole riittävä hakemuksessa ilmoitettuun rakennus-
massaan. 
 
Vanhoilla lomarakennuspaikoilla sijaitsevien, vapaa-ajan asuntojemme virkistys-
käytön laatu laskee huomattavasti lisääntyvän melunkuorman takia, (ks. Ympäris-
tövaikutukset), toiminnan ollessa nykylaajuudellakin häiritsevää äänten kantautu-
essa esteettä järvenselän yli. 
 
Toteutuessaan rantakaava vie muilta rakennusoikeutta ja luo ei tasapuolisen tilan-
teen eri kiinteistön omistajien kesken. 
 
Mikäli ranta- kaava toteutetaan suunnitellussa laajuudessaan, niin muidenkin on 
saatava vastaava määrä rakennusoikeutta, mikä taas johtaisi kaikin puolin kestä-
mättömään tilanteeseen. 
 
Rakennusoikeuden mitoitus on tehty täysin väärin. 
 
5) Taloudelliset vaikutukset 
Mielipiteen esittäjien kiinteistöjen arvon esitetään laskevan virkistyskäytön laadun 
laskiessa huomattavasti, (ks. Sosiaaliset vaikutukset), koska suunnittelualueen ai-
heuttama melukuorma lisääntyy alueella olevan väki- ja vierailijamäärän kasva-
essa, sekä alueelle ja sieltä pois suuntautuvan liikenteen lisääntyessä. 
 
6) Yhdyskuntarakenne 
Ojansuun tie liittyy valtatie 10 yksityistienä johtaen valtatieltä lisääntyvään käänty-
vään liikenteeseen aiheuttaen vaaraa valtatietä käyttävälle liikenteelle. Ojansuun-
tien ja valtatie 1O liittymä ei ole risteys. Vain risteyksessä ryhmittyminen on sallittu 
käännyttäessä vasemmalle. 
 
Liikenne lisääntyy kiinteistölle johtavalla tiellä, mistä aiheutuu meluhaittoja ja hait-
taa ympäröivälle luonnolle. 
 
Alueella ei ole kunnallistekniikkaa, mistä johtuen suunniteltu rakennuskokonaisuus 
ihmismäärineen rasittaa kohtuuttomasti luontoa. 
 

Vastine: 1) Kaava on tullut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille 26.5.2018 kuulu-
tuksella kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 
olosta.    

 
 Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on 

kuulutettu/tiedotettu lehtikuulutuksella Kaupunkiuutiset- lehdessä sekä kaupungin 
internet- sivuilla. Lisäksi tiedotusta on täydennetty välittömän vaikutusalueen naa-
puritilojen maanomistajille lähetetyllä tiedostuskirjeellä. Tiedotuskirjeen liitteenä toi-
mitettiin myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tiedotuskirjeet on lähe-
tetty Hämeenlinnan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti n. 500 m etäisyydellä 
kaava-alueesta sijaitseville Ruokojärven eteläosan naapuritilojen omistajille.  

 
 Ruokojärvenrannan kaavasta tiedottaminen on tapahtunut kaavaprosessin ensim-

mäisessä mahdollisessa vaiheessa (vireille tulovaihe). Kaavaprosessissa ei ole 
tätä aiempia vaiheita eikä kaavasta ole siten ollut mahdollisuutta tiedottaa naapu-
reita aiemmin.  

 



 2) Rengon rantayleiskaavaa laadittaessa on noudatettu periaatetta, jonka mukaan 
julkisyhteisöjen (ainakin kunta, seurakunta, Metsähallitus) omistamille ranta-alueille 
ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Tästä syystä kaavan laatimisajankohtana Ren-
gon kunnan omistaman kiinteistön alue on osoitettu rantayleiskaavassa retkeily- ja 
ulkoilualueeksi (VR) sekä venevalkama-alueeksi (LV). Rantayleiskaavassa nouda-
tettu periaate ei kuitenkaan kohdellut eri maanomistajia tasapuolisella tavalla ranta-
rakennusoikeutta osoitettaessa. Epätasapuolinen kohtelu tuli esille jo rantayleis-
kaavan vahvistusvaiheessa, jolloin Metsähallituksen omistamat Vaimaroisen, Kyy-
näröisen ja Suolikkojärven ranta-alueet jätettiin Metsähallituksen valituksen vuoksi 
rantayleiskaavan vahvistamisen ulkopuolelle. Metsähallitus laaditutti myöhemmin 
ko. ranta-alueille ranta-asemakaavan ja 7.10.2008 voimaan tulleessa ranta-asema-
kaavassa alueelle on osoitettu mm. loma-asuntotontteja, erillispientalojen tontteja 
sekä maa- ja metsätalousalueita.  
 
Rantayleiskaavassa Ruokojärven ranta-alueelle osoitettua VR- aluetta tai LV- alu-
etta ei ole koskaan toteutettu kaavan mukaisesti. Rantayleiskaavan selostuksen 
mukaan kaavassa osoitetut virkistysalueet voi toteuttaa kunta tai valtio riippuen 
alueen luonteesta ja alueen käyttötarpeesta. Rengon kunta / Hämeenlinnan kau-
punki tai valtio ei kuitenkaan ole toteuttanut Ruokojärven virkistysaluevarausta eikä 
muita rantayleiskaavassa osoitettuja virkistysalueita. Ainoastaan alueen läpi kul-
keva Ilvesreitti on toteutettu Hämeen virkistysalueyhdistyksen toimesta.  
 
Ruokojärvenrannan nykyisen tilan omistajat ostivat kiinteistön 2008 Rengon kun-
nalta. Kunta möi alueen maatilamatkailuelinkeinon kehittämistarkoitukseen liiketoi-
mintasuunnitelmaan perustuen. Rengon kunta myönsi alueelle rakennusluvat kol-
melle loma-asunnolle matkailuelinkeinon harjoittamista varten. Alueelle on tällä 
hetkellä rakennettu kaksi ympärivuotisessa vuokrakäytössä olevaa loma-asuntoa. 
Nykyiseen tila Ruokojärvenranta 109-575-6-279 on muodostunut 12.12.2012, kun 
tilaan liitettiin seurakunnalta ostettu lisäpalsta. Rengon kunnan myymää aluetta ei 
ollut tarkoitettu ostajan henkilökohtaiseen vapaa-ajankäyttöön, vaan matkailuelin-
keinon kehittämistarkoitukseen. Ja tilan omistajat ovat kehittäneet alueelle liiketoi-
mintasuunnitelman tavoitteen mukaisesti toimivan matkailuelinkeinoyksikön. Alu-
een vuokramökit ovat kesäkaudella kokonaan vuokrattuina yhtäjaksoisesti noin 
100 päivän ajan. Syys-toukokuun välisestä ajasta mökit ovat vuokrattuina noin 90 
% viikonlopuista sekä kaikki yleiset loma-ajat. 
 
Alueen rakentaminen perustuu Rengon kunnan myöntämiin rakennuslupiin ja alu-
een omistajat ovat toteuttaneet alueelle toimivan matkailuelinkeinoyksikön. 
 
3) Ruokojärvenrannan tilalla harjoitettavan matkailuelinkeinon keskeisenä periaat-
teena on ollut, että toiminnasta ei aiheudu merkittävää häiriötä ympäristölle tai 
Ruokojärven ranta-alueiden muille asukkaille. Elinkeinotoiminnasta ei ole tullut yrit-
täjille yhtään häiriöilmoitusta tai valitusta viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Elin-
keinotoimintaa on tarkoitus kehittää noudattaen samaa periaatetta siten, että kaa-
van tavoitteen mukaisesta lisärakentamisesta ja tavoitteena olevasta matkailualu-
een toimintojen kehittämisestä ei aiheudu merkittävää melu- tai muuta häiriötä ym-
päristölle tai Ruokojärven ranta-alueiden muille asukkaille. Myöskään vesilintujen 
pesintää ja luonnonrauhaa ei ole tarkoitus häiritä. 
 
Alueella harjoitettavan matkailuelinkeinon kehittämiseksi tarvittava lisärakentami-
nen ohjataan yhtenäisesti olemassa olevien loma-asuntojen yhteyteen eikä matkai-
lualue tule laajentumaan alueellisesti nykyisestä merkittävästi. Tavoitteena olevat 
kokousrakennus ja majoitusrakentamisalue on tarkoitus sijoittaa järveltä päin tar-
kasteltuna nykyisten loma-asuntojen taakse, jolloin lisärakentaminen ei tule näky-
mään merkittävästi vastarannan vanhoille rakennuspaikoille. Lähimmät naapuritilo-
jen vanhat rakennuspaikat sijaitsevat Mustanokka- nimisen niemen alueella hie-
man yli 300 m etäisyydellä kaava-alueesta. Pääosa Ruokojärven vanhoista raken-
nuspaikoista sijaitsee 0,5 km -1,3 km etäisyydellä kaava-alueesta. 
 
 



Rantojen uusi rakentaminen tulee toteuttaa jätevesien käsittelyn osalta valtioneu-
voston asetuksen 157/2017 ja Hämeenlinnan kaupungin määräysten mukaisesti. 
Uudesta rantarakentamisesta ei siten lähtökohtaisesti aiheudu Ruokojärven veden-
laatua heikentäviä vaikutuksia.  
  
Ranta-asemakaavaa ei laadita Muurilan-Uudenkylän osakaskunnan vesialueelle. 
Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilan Ruokojärvenranta 109-575-6-279 aluetta. 
 
Ruokojärvenrannan ranta-asemakaava ei ole ympäristövaikutuksiltaan sellainen 
hanke, johon tulisi soveltaa lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA).  
Kaavan vaikutuksia arvioidaan osana kaavaprosessia.     
 
4) Mielipiteessä esille tuodut rakennuspaikkakohtaiset enimmäisrakennusoikeudet 
ovat tavanomaisten lomarakennuspaikkojen rakennusoikeuksia. Ranta-asemakaa-
van tavoitteena on mahdollistaa alueella harjoitettavan matkailuelinkeinotoiminnan 
kehittäminen yhtenä matkailupalvelujen aluekokonaisuutena eikä alueella kaavoi-
teta erillisiksi rakennuspaikoiksi lohkottavissa olevia loma-asuntontteja. Alueen 
matkailuelinkeinon kehittäminen edellyttää tavanomaisista lomarakennuspaikoista 
korkeampaa rakennusoikeuden määrää.    
 
Ranta-asemakaavalla ei käytetä muiden kiinteistöjen rakennusoikeutta.   
 
5) Ruokojärvenrannan tilalla harjoitettavan matkailuelinkeinon keskeisenä periaat-
teena on ollut, että toiminnasta ei aiheudu merkittävää häiriötä ympäristölle tai 
Ruokojärven ranta-alueiden muille asukkaille. Alueen matkailuelinkeinoa on tarkoi-
tus kehittää noudattaen samaa periaatetta, niin että kaavan tavoitteen mukaisesta 
lisärakentamisesta ja matkailualueen toimintojen kehittämisestä ei aiheudu merkit-
tävää häiriötä ympäristölle tai Ruokojärven ranta-alueiden vanhoille kiinteistöille. 
Ranta-asemakaavasta ei aiheudu mielipiteenä esitettyä meluhäiriötä ja naapurikiin-
teistöjen arvon alenemista. 
 
6) Ranta-asemakaavan tavoitteena on selvittää mahdollisuus järjestää kulkuyhteys 
alueelle myös Ojansuuntien kautta. Ojansuuntie toimii tällä hetkellä tien varren kiin-
teistöjen tieyhteytenä valtatielle 10. Ranta-asemakaava-alueen tavoitteena ole-
vasta maankäytöstä aiheutuvat liikennemäärät ovat varsin vähäisiä eikä liiken-
teestä aiheudu merkittävää häiriötä Ojansuuntien varren vanhoille rakennuspai-
koille ja ympäristölle.  
 
Valtioneuvoston asetus 157/2017 määrittelee nykyisin jätevesien käsittelyvaati-
mukset kunnallistekniikan ulkopuolisilla alueilla. Ruokojärvenrannan matkailualu-
een jätevesien käsittely ja vesihuolto on toteutettu kiinteistökohtaisesti ja alueen 
nykyinen jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 jätevesien käsittelyvaatimukset. Myös alueen uusi rakentaminen tulee 
toteuttaa jätevesien käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja 
Hämeenlinnan kaupungin määräysten mukaisesti. Uudesta rantarakentamisesta ei 
siten lähtökohtaisesti aiheudu Ruokojärven vedenlaatua heikentäviä vaikutuksia. 
 
YHTEENVETO: 
 
Esitetään, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai kaavan ta-
voitteita ei muuteta mielipiteen perusteella. 
 
    

Hämeenlinnassa 18.11.2019 
    

Ympäristönsuunnittelu oy  

 
               Arto Remes 
    maanmittausinsinööri (AMK)    
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Hämeenlinnan kaupunki 
 
 
MIELIPIDE 2 RUOKOJÄRVENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVASTA VIREILLETULOVAIHEESSA 
 
Mielipide: 

1) Menettely kaavaprosessissa  
Mielipiteenä esitetään vakava huomautus kaavoitusmenettelyä koskien, koska mie-
lipiteen esittäjät eivät ole saaneet tiedotuskirjettä ranta-asemakaavan vireille tu-
losta OAS:n ollessa ensimmäinen tieto asiasta, vaikka osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaan suunnittelualueen vaikutusalueen maanomistajille lähete-
tään tiedostuskirje eri kaavavaiheissa. 
 
2) Rantayleiskaavasta 
Mielipiteenä tuodaan esille, että suunnittelualueella on voimassa Rengon ran-
tayleiskaava. Ruokojärvenrannan tilan 109-575-6-279 ranta-alue on osoitettu voi-
massa olevassa rantayleiskaavassa pääosin retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja itä-
osaan on merkitty vesiliikenteen alue (LV). 
 
Rantayleiskaavassa ei ole merkittynä Ruokojärvenrannan tilan 109-575-6-279 alu-
een nykyisten rakennusten rakennuspaikkoja, kuten muiden olemassa olevien ja 
suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalla on menetelty. Kuinka yleensä voidaan 
antaa lupa rakentaa retkeily- ja ulkoilualueeksi merkitylle alueelle matkailutoimin-
taan tarkoitettu rakennus. Kyseessä on yksiselitteisesti rantayleiskaavan vastainen 
menettely. 
 
3)  Ympäristövaikutukset  
 
• Melu lisääntyy elinkeinotoiminnan, lisääntyneen liikenteen ja kasvavan henkilö-
määrän seurauksena, järvelle kaavoitettu loma-asuntoja, jolloin melu ei saisi ylittää 
klo 7-22 45 dB(LAeg) ja suosituksena klo 22-7 ei saisi ylittää 40 dB(LAeg). 
• Matkailutoiminnasta johtuva kasvava henkilömäärä lisää Ruokojärven vesistö-
kuormitusta. Järvi on pinta-alaltaan ja mataluuden vuoksi myös vesitilavuudeltaan 
pieni. Vesistön kuormitus lisääntyy yli sallitun määrän eli veden kuutiomäärät eivät 
riitä suunniteltuun matkailuyrityksen asiakasvirtaan. 
• Edellä mainittu asia puolestaan voi aiheuttaa haittaa järven virkistyskäytölle 
haittaa mm. rehevöitymisen ja happikadon seurauksena. 
• Järvi on pinta- alaltaan pieni ja matkailutoiminta aiheuttaa kohtuutonta ympäris-
törasitusta  rannan muille asukkaille. 
• Kaavaan merkitylle Muurilan-Uudenkylän osakaskunnan vesialueelle ei voida 
tehdä ranta - asemakaavaa. 
• Todennäköisesti vesilintujen pesintä ja luonnon rauha häiriintyy. 
• Ympäristövaikutusten arvioimiseksi alueella olisi syyta laatia ympäristövaiku-
tusten arviointi (YVA). 
4) Sosiaaliset vaikutukset 
Ehdotetussa ranta-asemakaavassa on useita poikkeamia yleisistä kaavoitukselli-
sista periaatteista 
 
 
• Ranta-asemakaava poikkeaa jo vahvistetusta rantayleiskaavasta. 
• Maanomistajien yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu ei toteudu, koska yksi 
maanomistaja saisi selvästi muita enemmän rakennusoikeutta, joka on rantayleis-
kaavassa noin 120 m2 ! rakennuspaikka. 



• Todettakoon, että Hämeenlinnan kaupungin voimassa olevassa rakennusjär-
jestyksessä sallitut maksimirakennusmäärät (26§) ranta-alueella ylittyvät suunnitel-
massa reippaasti. 
  
• Kiinteistön 109-575-6-29 rantaviivan pituus 260 m ei ole riittävä hakemuksessa 
ilmoitettuun rakennusmassaan toisin sanoen kaavassa on suunniteltu liian monta 
rakennusta per rantakilornetri. 
• Toteutuessaan rantakaava vie muilta kiinteistön rakennusoikeutta ja luo ei ta-
sapuolisen tilanteen eri kiinteistönomistajien  kesken. 
• Mikäli rantakaava toteutetaan suunnitellussa laajuudessaan tämän yhden kiin-
teistön osalta, niin yleisten periaatteiden mukaan muidenkin on saatava vastaava 
määrä rakennusoikeutta, mikä taas johtaisi kaikin puolin kestämättömään tilantee-
seen. 
• Rakennusoikeuden mitoitus on tehty väärin ylirnitoitetuksi, koska kiinteistön 
109-575-6-29 pinta - ala ei ole rakennusoikeuteen nähden riittävä. 
• Vastarannalla olevien, vanhoilla lomarakennuspaikoilfa sijaitsevien, vapaa-ajan 
asuntojemme virkistyskäytön laatu laskee huomattavasti lisääntyvän melukuorman 
takia, (ks. Ympäristövaikutukset), toiminnan ollessa nykylaajuudellakin häiritsevää 
äänten kantautuessa esteettä järvenselän yli. 
 
5) Taloudelliset vaikutukset 
 
Vastarannalla olevien kiinteistöjemme arvo laskee virkistyskäytön laadun laskiessa 
huomattavasti, (ks. Sosiaaliset vaikutukset), koska suunnittelualueen aiheuttama 
mm. melukuorma lisääntyy alueella olevan väki- ja vierailijamäärän kasvaessa, 
sekä alueelle ja sieltä pois suuntautuvan liikenteen lisääntyessä. 
 
6) Yhdyskuntarakenne 
 
 
• Liikenne lisääntyy kiinteistölle johtavalla tiellä, mistä aiheutuu meluhaittoja ja hait-
taa ympäröivälle luonnolle. 
• Alueella ei ole kunnallisteknisiä ratkaisuja, mistä johtuen suunniteltu rakennusko-
konaisuus ihmismäärineen rasittaa luontoa.  
 
 

Vastine: 1) Kaava on tullut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille 26.5.2018 kuulu-
tuksella kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 
olosta.    

  
Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on 
kuulutettu/tiedotettu lehtikuulutuksella Kaupunkiuutiset- lehdessä sekä kaupungin 
internet- sivuilla. Lisäksi tiedotusta on täydennetty välittömän vaikutusalueen naa-
puritilojen maanomistajille lähetetyllä tiedostuskirjeellä. Tiedotuskirjeen liitteenä toi-
mitettiin myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tiedotuskirjeet on lähe-
tetty Hämeenlinnan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti n. 500 m etäisyydellä 
kaava-alueesta sijaitseville Ruokojärven eteläosan naapuritilojen omistajille.  

 
 Ruokojärvenrannan kaavasta tiedottaminen on tapahtunut kaavaprosessin ensim-

mäisessä mahdollisessa vaiheessa (vireille tulovaihe). Kaavaprosessissa ei ole 
tätä aiempia vaiheita eikä kaavasta ole siten ollut mahdollisuutta tiedottaa naapu-
reita aiemmin.  

 
 2) Rengon rantayleiskaavaa laadittaessa on noudatettu periaatetta, jonka mukaan 

julkisyhteisöjen (ainakin kunta, seurakunta, Metsähallitus) omistamille ranta-alueille 
ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Tästä syystä kaavan laatimisajankohtana Ren-
gon kunnan omistaman kiinteistön alue on osoitettu rantayleiskaavassa retkeily- ja 
ulkoilualueeksi (VR) sekä venevalkama-alueeksi (LV). Rantayleiskaavassa nouda-
tettu periaate ei kuitenkaan kohdellut eri maanomistajia tasapuolisella tavalla ranta-



rakennusoikeutta osoitettaessa. Epätasapuolinen kohtelu tuli esille jo rantayleis-
kaavan vahvistusvaiheessa, jolloin Metsähallituksen omistamat Vaimaroisen, Kyy-
näröisen ja Suolikkojärven ranta-alueet jätettiin Metsähallituksen valituksen vuoksi 
rantayleiskaavan vahvistamisen ulkopuolelle. Metsähallitus laaditutti myöhemmin 
ko. ranta-alueille ranta-asemakaavan ja 7.10.2008 voimaan tulleessa ranta-asema-
kaavassa alueelle on osoitettu mm. loma-asuntotontteja, erillispientalojen tontteja 
sekä maa- ja metsätalousalueita.  
 
Rantayleiskaavassa Ruokojärven ranta-alueelle osoitettua VR- aluetta tai LV- alu-
etta ei ole koskaan toteutettu kaavan mukaisesti. Rantayleiskaavan selostuksen 
mukaan kaavassa osoitetut virkistysalueet voi toteuttaa kunta tai valtio riippuen 
alueen luonteesta ja alueen käyttötarpeesta. Rengon kunta / Hämeenlinnan kau-
punki tai valtio ei kuitenkaan ole toteuttanut Ruokojärven virkistysaluevarausta eikä 
muita rantayleiskaavassa osoitettuja virkistysalueita. Ainoastaan alueen läpi kul-
keva Ilvesreitti on toteutettu Hämeen virkistysalueyhdistyksen toimesta.  
 
Ruokojärvenrannan nykyisen tilan omistajat ostivat kiinteistön 2008 Rengon kun-
nalta. Kunta möi alueen maatilamatkailuelinkeinon kehittämistarkoitukseen liiketoi-
mintasuunnitelmaan perustuen. Rengon kunta myönsi alueelle rakennusluvat kol-
melle loma-asunnolle matkailuelinkeinon harjoittamista varten. Alueelle on tällä 
hetkellä rakennettu kaksi ympärivuotisessa vuokrakäytössä olevaa loma-asuntoa. 
Nykyiseen tila Ruokojärvenranta 109-575-6-279 on muodostunut 12.12.2012, kun 
tilaan liitettiin seurakunnalta ostettu lisäpalsta. Rengon kunnan myymää aluetta ei 
ollut tarkoitettu ostajan henkilökohtaiseen vapaa-ajankäyttöön, vaan matkailuelin-
keinon kehittämistarkoitukseen. Ja tilan omistajat ovat kehittäneet alueelle liiketoi-
mintasuunnitelman tavoitteen mukaisesti toimivan matkailuelinkeinoyksikön. Alu-
een vuokramökit ovat kesäkaudella kokonaan vuokrattuina yhtäjaksoisesti noin 
100 päivän ajan. Syys-toukokuun välisestä ajasta mökit ovat vuokrattuina noin 90 
% viikonlopuista sekä kaikki yleiset loma-ajat. 
 
Alueen rakentaminen perustuu Rengon kunnan myöntämiin rakennuslupiin ja alu-
een omistajat ovat toteuttaneet alueelle toimivan matkailuelinkeinoyksikön. 
 
3) Ruokojärvenrannan tilalla harjoitettavan matkailuelinkeinon keskeisenä periaat-
teena on ollut, että toiminnasta ei aiheudu merkittävää häiriötä ympäristölle tai 
Ruokojärven ranta-alueiden muille asukkaille. Elinkeinotoiminnasta ei ole tullut yrit-
täjille yhtään häiriöilmoitusta tai valitusta viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Elin-
keinotoimintaa on tarkoitus kehittää noudattaen samaa periaatetta siten, että kaa-
van tavoitteen mukaisesta lisärakentamisesta ja tavoitteena olevasta matkailualu-
een toimintojen kehittämisestä ei aiheudu merkittävää melu- tai muuta häiriötä ym-
päristölle tai Ruokojärven ranta-alueiden muille asukkaille. Myöskään vesilintujen 
pesintää ja luonnonrauhaa ei ole tarkoitus häiritä. 
 
Alueella harjoitettavan matkailuelinkeinon kehittämiseksi tarvittava lisärakentami-
nen ohjataan yhtenäisesti olemassa olevien loma-asuntojen yhteyteen eikä matkai-
lualue tule laajentumaan alueellisesti nykyisestä merkittävästi. Tavoitteena olevat 
kokousrakennus ja majoitusrakentamisalue on tarkoitus sijoittaa järveltä päin tar-
kasteltuna nykyisten loma-asuntojen taakse, jolloin lisärakentaminen ei tule näky-
mään merkittävästi vastarannan vanhoille rakennuspaikoille. Lähimmät naapuritilo-
jen vanhat rakennuspaikat sijaitsevat Mustanokka- nimisen niemen alueella hie-
man yli 300 m etäisyydellä kaava-alueesta. Pääosa Ruokojärven vanhoista raken-
nuspaikoista sijaitsee 0,5 km -1,3 km etäisyydellä kaava-alueesta. 
 
Rantojen uusi rakentaminen tulee toteuttaa jätevesien käsittelyn osalta valtioneu-
voston asetuksen 157/2017 ja Hämeenlinnan kaupungin määräysten mukaisesti. 
Uudesta rantarakentamisesta ei siten lähtökohtaisesti aiheudu Ruokojärven veden-
laatua heikentäviä vaikutuksia.  
  
Ranta-asemakaavaa ei laadita Muurilan-Uudenkylän osakaskunnan vesialueelle. 
Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilan Ruokojärvenranta 109-575-6-279 aluetta. 



 
Ruokojärvenrannan ranta-asemakaava ei ole ympäristövaikutuksiltaan sellainen 
hanke, johon tulisi soveltaa lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA).  
Kaavan vaikutuksia arvioidaan osana kaavaprosessia.     
 
4) Mielipiteessä esille tuodut rakennuspaikkakohtaiset enimmäisrakennusoikeudet 
ovat tavanomaisten lomarakennuspaikkojen rakennusoikeuksia. Ranta-asemakaa-
van tavoitteena on mahdollistaa alueella harjoitettavan matkailuelinkeinotoiminnan 
kehittäminen yhtenä matkailupalvelujen aluekokonaisuutena eikä alueella kaavoi-
teta erillisiksi rakennuspaikoiksi lohkottavissa olevia loma-asuntontteja. Alueen 
matkailuelinkeinon kehittäminen edellyttää tavanomaisista lomarakennuspaikoista 
korkeampaa rakennusoikeuden määrää.    
 
Ranta-asemakaavalla ei käytetä muiden kiinteistöjen rakennusoikeutta.   
 
5) Ruokojärvenrannan tilalla harjoitettavan matkailuelinkeinon keskeisenä periaat-
teena on ollut, että toiminnasta ei aiheudu merkittävää häiriötä ympäristölle tai 
Ruokojärven ranta-alueiden muille asukkaille. Alueen matkailuelinkeinoa on tarkoi-
tus kehittää noudattaen samaa periaatetta, niin että kaavan tavoitteen mukaisesta 
lisärakentamisesta ja matkailualueen toimintojen kehittämisestä ei aiheudu merkit-
tävää häiriötä ympäristölle tai Ruokojärven ranta-alueiden vanhoille kiinteistöille. 
Ranta-asemakaavasta ei aiheudu mielipiteenä esitettyä meluhäiriötä ja naapurikiin-
teistöjen arvon alenemista. 
 
6) Ranta-asemakaavan tavoitteena on selvittää mahdollisuus järjestää kulkuyhteys 
alueelle myös Ojansuuntien kautta. Ojansuuntie toimii tällä hetkellä tien varren kiin-
teistöjen tieyhteytenä valtatielle 10. Ranta-asemakaava-alueen tavoitteena ole-
vasta maankäytöstä aiheutuvat liikennemäärät ovat varsin vähäisiä eikä liiken-
teestä aiheudu merkittävää häiriötä Ojansuuntien varren vanhoille rakennuspai-
koille ja ympäristölle.  
 
Valtioneuvoston asetus 157/2017 määrittelee nykyisin jätevesien käsittelyvaati-
mukset kunnallistekniikan ulkopuolisilla alueilla. Ruokojärvenrannan matkailualu-
een jätevesien käsittely ja vesihuolto on toteutettu kiinteistökohtaisesti ja alueen 
nykyinen jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 jätevesien käsittelyvaatimukset. Myös alueen uusi rakentaminen tulee 
toteuttaa jätevesien käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja 
Hämeenlinnan kaupungin määräysten mukaisesti. Uudesta rantarakentamisesta ei 
siten lähtökohtaisesti aiheudu Ruokojärven vedenlaatua heikentäviä vaikutuksia. 
 
YHTEENVETO: 
 
Esitetään, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai kaavan ta-
voitteita ei muuteta mielipiteen perusteella. 
 
    
 

Hämeenlinnassa 18.11.2019 
    

Ympäristönsuunnittelu oy  
 

 
               Arto Remes 
    maanmittausinsinööri (AMK)    

 



Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 
      
     18.11.2019   
    
    
 
Hämeenlinnan kaupunki 
 
 
MIELIPIDE 3 RUOKOJÄRVENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVASTA VIREILLETULOVAIHEESSA 
 

Mielipiteenä esitetään, että tilan 109-575-3-43 rannalle ei ole rantayleiskaavassa 
merkitty rakennuspaikkaa. Mielipiteen esittäjä haluaa myöskin rakennuspaikan 
omistamalleen alueelle eikä tämä kyseinen ranta-asemakaava 3.5 h saa sitä estää 
tulevaisuudessa, jos kaavaa uudistetaan myöhemmin tai ranta-asemakaava laaje-
nee koskemaan Porrassuo - Mustanokka aluetta. Tällä alueella on useampi maan-
omistaja, jolla on rakentamaton ranta. Kaikkia maanomistajia pitää kohdella tasa-
vertaisesti, joten olisi syytä ottaa huomioon vaikutusalueella olevat maanomistajat. 

 
Vaikutusalue kohdassa mainitaan "suunnittelualueeseen rajautuvien naapurikiin-
teistöjen alueilla ei ole asutusta". Ei voi ollakaan, koska rantayleiskaavassa ei ole 
rakennuspaikkaa. 

 
Mielipiteenä vaaditaan rakennuspaikan mahdollistamista mielipiteen esittäjän alu-
eelle, eikä tämä ranta-asemakaava saa tulla perusteeksi asian hylkäämiseksi tule-
vaisuudessa -> "ranta täyteen rakennettu". 

 
Aineistossa on myös esitetty ulkoilureitin (llvesreitti) muutos kulkemaan rantaa pit-
kin. Tällä hetkellä reitti kulkee olemassa olevaa tietä pitkin ja siitä on tehty uusi so-
pimus 1.1.2018 kymmeneksi vuodeksi. Reitin kulkua ei ole syytä muuttaa. 

 
Mielipiteenä ei vastusteta kyseistä ranta-asemakaavaa, jos se ei estä omaa maan-
käyttöä esim. Ruokojärven ranta- asemakaavoitetaan tulevaisuudessa kokonaan. 

 
 

Vastine: Ruokojärvenrannan ranta-asemakaava laaditaan tilan Ruokojärvenranta 109-575-
6-279 alueelle. Tila Ruokojärvenranta 109-575-6-279 kuuluu eri rantasuunnittelun 
kantatilaan (rajaamisajankohta 1959), kuin mielipiteessä esitetty tila Lunkaa 109-
575-3-43. Alueella voimassa olevassa Rengon rantayleiskaavassa on noudatettu 
rajaamisajankohdan 1959 mukaista kantatilaperiaatetta. Kantatilaperiaatteen mu-
kaan minkään kantatilan alueella ei voida käyttää toisen kantatilan rakennusoi-
keuksia. Eikä ranta-asemakaavalla voida muutenkaan osoittaa muiden tilojen ra-
kennusoikeuksia tai vaikeuttaa muiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää 
ranta -alueitaan rakentamiseen. Ruokojärvenrannan tilan ranta-asemakaavalla ei 
käytetä tilan Lunkaa 109-575-3-43 rantarakennusoikeutta. 

 
 Kaavalla ei ole tarkoitus muuttaa Ilvesreitin kulkua. Käytännössä Ilvesreitti kulkee 

suunnitteilla olevan Ruokojärvenrannan ranta-asemakaavan alueella n. 230 m mat-
kan. Ranta-asemakaavalla ei voida eikä ole tarkoitus tarkastella Ilvesreitin linjausta 
kaava-alueen ulkopuolisilla alueilla.  

 
Esitetään, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai kaavan ta-
voitteita ei muuteta mielipiteen perusteella. 
  
 

Hämeenlinnassa 18.11.2019   
 
Ympäristönsuunnittelu oy  Arto Remes 
    maanmittausinsinööri (AMK)    
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MIELIPIDE 4 RUOKOJÄRVENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVASTA VIREILLETULOVAIHEESSA 
 

Hevonoja-Ojansuu -tiekunnan tiealueeseen kuuluu Ojansuutie, joka alkaa 10-tiestä 
ja päättyy Ruokojärven rantaan. Ruokojärven ranta-asemakaavassa 9030 on tuotu 
esiin pyrkimys muuttaa liikennöinti kaavaan kuuluvalta tilalta Ojansuutien kautta 
10-tielle. Muutos perustuu tilalla harjoitettavaan matkailuelinkeinotoimintaan ja tä-
ten kuormittaisi Ojansuutietä merkittävästi. Ympärivuotinen autoliikenne Ojansuu-
tiellä vaatisi tien kunnossapidon kannalta poikkeuksellista, sorastusta, lanausta ja 
lumenaurausta. Tämän vuoksi on tärkeää saada mahdollisimman tarkka arvio (Hä-
meenlinnan kaupungin toimesta) muodostuvasta liikennemäärästä, jotta tiekunnan 
tieyksiköinti on jaettavissa tasapuolisesti tieosakkaiden kesken vastakin.  
 
Hevonoja-Ojansuu -tiekunnan tiehoitokunta pyytää kohteliaimmin lähettämään 
Ojansuutien käyttöön liittyvän materiaalin ja tiedonannon osoitteeseen Jorma See-
tula, Sointulantie 41, 05200 Rajamäki 
 
 

Vastine: Hämeenlinnan kaupunki ei tee arviointeja yksityisestä yritystoiminnasta muodostu-
vista liikennemääristä. Ruokojärvenrannan matkailualueen yrittäjä pystyy parhaiten 
arviomaan elinkeinotoiminnasta aiheutuvan vuosittaisen tienkäytön määrän (mat-
kat).  

 
Hevonoja-Ojansuu -tiekunnan tieyksiköinti tulee päivittää vastamaan muuttunutta 
tien käyttöä, mikäli Ruokojärvenrannan tilan matkailuelinkeinotoiminnan liikennöinti 
siirtyy osittain tai kokonaan tapahtuvaksi Ojansuuntien kautta. Ruokojärvenrannan 
tilalle tulee määrittää tieoikeus Ojansuuntiehen ja Ruokojärvenrannan tilan matkai-
luyksikölle määritetään tieyksiköt hyödyn mukaan ja Ruokojärvenrannan matkailu-
yksikön omistaja osallistuu tiekunnan osakkaana Ojansuuntien kunnossapitokus-
tannuksiin sille kuuluvalla osuudella. Voidaan arvioida, että mielipiteessä esitetystä 
Ojansuuntien nykyistä paremmasta kunnossapidosta hyötyisivät tien kaikki käyttä-
jät.   

    
Esitetään, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai kaavan ta-
voitteita ei muuteta mielipiteen perusteella. 
  
 
  
 

Hämeenlinnassa 18.11.2019   
 
Ympäristönsuunnittelu oy  Arto Remes 
                maanmittausinsinööri (AMK) 
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MIELIPIDE 5 RUOKOJÄRVENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVASTA VIREILLETULOVAIHEESSA 

 
Vesialueen, Muurilan osakaskunnan puolesta huomautus. Veden virtauksen pitää 
pysyä esteettömänä, ainoa laskuoja kyseisen alueen uuden tielinja ojansuun tien 
suuntaan. 
 
 

Vastine: Ruokojärven laskupuron säilyminen esteettömänä tulee huomioida rakennettaessa 
mahdollista uutta tieyhteyttä Ruokojärvenrannan tilan matkailualueelta Ojansuun-
tielle. Tien rakentaminen varsin kapean purouoman ylitse on varsin helppo toteut-
taa siten, puron virtaama ei muutu nykyisestä. Purouoma sijaitsee osakaskunnan 
alueella, joten tien rakentaminen osakaskunnan alueelle edellyttää tieoikeuden pe-
rustamista purouoman ylitse.   

    
Esitetään, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai kaavan ta-
voitteita ei muuteta mielipiteen perusteella. 
  
 
  
 

Hämeenlinnassa 18.11.2019   
 
Ympäristönsuunnittelu oy  Arto Remes 
    maanmittausinsinööri (AMK) 


