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TIIVISTELMÄ 

2.1. Sijainti 
Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Lammin Porraskoskella, Nerosjärven Jur-
vanlahdella. Kaavamuutosalueeseen kuuluu osa kiinteistöstä Norolanmaa 109-532-
22-66. Kaava-alueeseen kuuluu määräala 109-532-22-66-M601. 
 

 
Kaava-alueen sijainti. 
 

 
Ranta-asemakaava-alueen likimääräinen rajaus osoitettu sinisellä rajauksella. 
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2.2. Kaavaprosessin vaiheet 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja. Kaava on tullut vireille 
29.2.2020. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävänä 29.2.-30.3.2020 väli-
senä aikana. Kaavaehdotus oli nähtävänä 27.8.-28.9.2020 välisenä aikana. 
 

2.3. Asemakaavan tavoitteet 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena osoittaa alueelle neljä erillistä korttelialu-
etta: kaksi loma-asuntojen korttelialuetta ja yksi matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialue. Muu osa kaava-alueesta on tarkoitus osoittaa maa- ja metsätalousalu-
eeksi. 
 

2.4. Suunnittelualueen laajuus 
Suunnittelualueen laajuus on 9,6 ha.  
 

2.5. Rakennusoikeus 
Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 1510 kem². Kaavassa on osoitettu yh-
teensä 5 lomarakennuspaikkaa ja yksi matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue. MU-1-alueelle on lisäksi osoitettu yksi erillinen saunan rakennusoikeus. 
 

2.6. Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun se on tullut lainvoimaiseksi.  
 

2.7. Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset 
• Kaavaselostus, Lammin Porraskosken ranta-asemakaavan muutos, Tervaniemi. Pöyry 

Finland Oy 8.12.2010. 
• Porraskosken luonto- ja maisemaselvitys. Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi, 19.6.2001 

 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Yleistä 
Ranta-asemakaavan muutosalue on rakennettua loma-asuntojen ja matkailun alu-
etta. Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Lammin Tervaniemen lomakeskus, 
jossa on majoitusrakennus, asuinrakennus, kota ja talousrakennuksia sekä muita ra-
kennelmia ja katoksia. Lisäksi asemakaavan muutosalueella sijaitsee viisi loma-
asuntoa ja rantasauna. Kaavamuutosalue rajautuu rantaan. Ranta-alueella on pieni 
lampi. Alueen halki kulkee tieyhteys loma-asunnoille.  Muu osa kaava-alueesta on 
metsää. Kaava-alueen länsi- ja eteläpuolella Luukunkoskentien varrella on pysyvää 
asumista ja loma-asumista. Luukunkoskentie päättyy Porraskosken ranta-asema-
kaava-alueelle. 
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Tervaniemen lomakeskuksen majoitusrakennus.  
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen päärakennus/asuinrakennus.  
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen vaja. 
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen katos. 
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Tervaniemen lomakeskuksen maan sisälle rakennettu 
talousrakennus. 

 
Tervaniemen lomakeskukseen kuuluva sauna. 
 

 

 
Tervaniemen lomakeskukseen kuuluva kota. 
 

 
Tervaniemen lomakeskukseen kuuluva huvimaja. 
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen rantaa. 
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen rannassa oleva lampi. 
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Tervaniemen lomakeskuksen pohjoisosassa 
sijaitseva loma-asunto. 
(Sijaitsee määräalalla 109-532-22-66-M601)  
 
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen pohjoisosassa 
sijaitsevan loma-asunnon pihassa oleva 
talousrakennus. (Sijaitsee määräalalla 109-532-22-
66-M601)  
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen pohjoisosassa 
sijaitsevan loma-asunnon pihassa oleva maakellari. 
(Sijaitsee määräalalla 109-532-22-66-M601) 
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen pohjoisosassa 
sijaitsevan loma-asunnon rannassa oleva sauna. 
(Sijaitsee määräalalla 109-532-22-66-M601) 
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen pohjoisosassa sijaitsevan loma-asunnon rannassa oleva sauna, kota ja vaja. 
(Sijaitsee määräalalla 109-532-22-66-M601) 
 

 
Näkymä rannasta. (Määräalalta 109-532-22-66-M601) 
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Tervaniemen lomakeskuksen itäosassa sijaitseva 
loma-asunto. 
 

 
Tervaniemen lomakeskuksen itäosassa sijaitsevan 
loma-asunnon pihassa oleva sauna. 
 

 
Kaava-alueeseen sisältyy rantaviivaa 50 metriä.  
 
Maaperältään alue on moreenia.  
 
Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. Kiinteistöstä Norolanmaa 
109-532-22-66 on myyty määräala 109-532-22-66-M601. Määräalalla sijaitsee loma-
asunto, talousrakennus, maakellari sekä rannassa saunarakennus, kota ja vaja. 
 

 
Kaava-alueella ja sen ympäristössä olevat kiinteistöt ja määräala. Määräalan rajaus on viitteellinen ja se määrite-
tään alueen lohkomisen yhteydessä. 
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Matkailuelinkeino ja sen kehittäminen 
Tervaniemen lomakeskus on erikoistunut rippileirien järjestämiseen. Leirejä on kesän 
aikana useita. Yhdellä leirillä on osallistujia noin 40. 
 
Toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Suunnitelmissa on, että ryhmien koko kas-
vaa noin 40-60 osallistujaan, mikä edellyttää myös majoitus-, ruokailu- ja peseytymis-
tilojen lisärakentamista sekä palveluiden ylläpitämistä ja kehittämistä.  
 
Kulttuuriympäristö  
Alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä eikä muita rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteita.  
 
Luonnonympäristö ja maisema 
Vuonna 2001 laaditussa Porraskosken luonto- ja maisemaselvityksessä alueella ei 
havaittu luonto- tai maisema-arvoja, jotka tulisi huomioida kaavoituksen yhteydessä. 
 
Alueen luontoarvot on tarkistettu luontoselvityksessä, joka on laadittu elokuussa 
2020. Selvityksen mukaan alueella ei esiintynyt sellaisia tärkeitä elinympäristöjä tai 
eliölajeja, jotka lain mukaan tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. 
 
Suunnittelualue ei sijoitu maisemallisesti erityisen herkkään paikkaan. Alueen luon-
nonarvot ja maisemalliset arvot liittyvät kosken lähiympäristöön, saariin ja luotoihin 
sekä voimalaitoksen alueeseen. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Jurvanlahdella, jossa on runsaasti loma-asumista. Jurvan-
lahti sijaitsee maisemallisesti suojaisessa osassa Nerosjärveä. 
 
Kunnallistekniikka ja liikenne 
Alueella on kiinteistökohtainen vesihuolto. 
 
Alueella on yksityistie, Luukunkoskentie. Porraskoskelta on matkaa Lammille noin 25 
km, Padasjoelle 25 km ja Hämeenlinnaan 50 km. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
Maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Kanta-
Hämeen maakuntakaava 2040. Alue on 
maakuntakaavassa osoitettu 
matkailupalvelujen alueeksi (RM 271). 
Alueen kautta kulkevaksi on osoitettu 
ulkoilureitti (vihreä palloviiva). 
 
 
 
 
 
 
 
  Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Pohjois-Lammin osayleiskaava vuodelta 1999. 
 

 

Ote Pohjois-Lammin osayleiskaavasta. 
 
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu loma- ja matkailualue (R), kolme loma-asun-
toaluetta (RA-2) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja 
ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). MU-alueelle on osoitettu kaksi saunan raken-
nusalaa (sa).  
 
R-aluetta koskee kaavamääräys: Alue varataan loma-asutuksen, lomailun, matkailun, 
kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Rakennusoikeuden perusteet on esitetty yleiskaavan 
selostuksessa.  
 
RA-2-alueita koskee kaavamääräys: Koko RA-2-alue muodostaa yhden rakennuspai-
kan, jonka sisälle ei saa muodostaa kiinteistörajoja. Luku RA-2-merkinnän yläpuolella 
osoittaa loma-asuntojen enimmäismäärän. Loma-asunnon enimmäiskoko on 80 ker-
ros-m². Loma-asuntoa kohden saa rakentaa erillisiä talousrakennuksia 20 kerros-m².  
 
MU-aluetta koskee kaavamääräys: Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoit-
tamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuunottamatta maa- ja metsätalou-
den rakennuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti ar-
vokkaiden harjumuodostumien ja -maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakos-
teikkojen ja sekä luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen. Rantametsiä ja lakialueita tu-
lisi käsitellä Metsäkeskus Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että 
kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen.  
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MU-alueella olevia saunan kerrosaloja koskee kaavamääräys: Saunan kerrosala saa 
olla enintään 20 m², ellei sa-merkinnän edessä olevalla luvulla ole osoitettu muuta 
kerrosalaa. 
 
Yleiskaavan loma-asuntoalueita (RA) koskee kaavamääräys: Rakennuspaikalle saa 
sijoittaa, loma-asunnon, vierasmajan ja muita talousrakennuksia. Rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen, alle 5000 m²:n rakennus-
paikat: 150 kerros-m², vähintään 5000 m²:n rakennuspaikat: 200 kerros-m². Raken-
nusten enimmäiskoot ovat: vierasmaja 30 kerros-m², sauna 20 kerros-m². 
 
Asemakaava 
Alueella on voimassa Lammin Porraskosken ranta-asemakaavan muutos vuodelta 
2011. 
 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialue (RM-1), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä maa- ja metsä-
talousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). 
 
Voimassa olevasta ranta-asemakaavasta ovat toteutuneet loma-asuntojen korttelit 9, 
10, 11 ja 13. Kortteli 8 on toteutunut osittain.   
 

  
Lammin Porraskosken ranta-asemakaavan muutos, Tervaniemi, vuodelta 2011. Kaavamuutosalue on rajattu sini-
sellä. 
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RM-1-korttelialuetta koskee kaavamääräys: Korttelialueelle voi matkailua palvelevien 
rakennusten yhteyteen sijoittaa yhden asuinhuoneiston. RM-korttelialueelle on osoi-
tettu rakennusoikeutta yhteensä 1900 kem². Suurin sallittu kerrosluku on II u1/2.  
 
MU-alueelle on osoitettu saunan rakennusala ja rakennusoikeutta saunaa varten 80 
kem². Kaavaan on lisäksi osoitettu ohjeellinen ajoyhteys RA-korttelialueelle 11 sekä 
ulkoilureitti. 
 
RA-5-korttelialuetta koskee kaavamääräys: Koko RA-5-alue muodostaa yhden tontin, 
jonka sisälle ei saa muodostaa kiinteistörajoja. Luku RA-5-merkinnän edellä osoittaa 
loma-asuntojen enimmäismäärän. Kunkin loma-asunnon enimmäiskoko on 70 krsm2. 
 
Kaavassa on annettu seuraavat yleismääräykset: 
Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää. Rakennusten etäisyyden tontin rajasta tulee 
olla vähintään 5 metriä. Loma-asuntojen ja talousrakennusten etäisyys rantaviivasta tulee olla vähin-
tään 25 metriä ja erillisen, enintään 25 krsm2 suuruisen saunarakennuksen etäisyyden vähintään 15 
metriä. Ranta-asemakaava-alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee sijoit-
telun, muodon, materiaalin ja värityksen puolesta sopeutua ympäröivään luontoon ja ympäristöön. Ra-
kennuspaikkojen rakentamaton osa säilytetään luonnonmukaisena ja rantamaisema otetaan huomi-
oon maisemaa muuttavissa toimissa. Ranta-asemakaavan vesi- ja jätehuolto on hoidettava ko. lupavi-
ranomaisen määräämällä tavalla. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät yksittäiseen ranta-asemakaava-
hankkeeseen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen kaavan sisältövaatimusten 
kautta. Huomioitava on erityisesti valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite koskien elin-
voimaista luonto- ja kulttuuriympäristöä. 
 
Pohjakartta 
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta vuonna 2001. Pohjakartan on 
laatinut Kaavakartta Oy ja se on hyväksytty kaavoituksen pohjakartaksi vuonna 2001. 
 
Pohjakartalla ei näy kaikkia kaavamuutosalueen rakennuksia ja se on siltä osin van-
hentunut. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 a.3 §:n mukaan vähäinen asemakaavan muutos voi-
daan kuitenkin hyväksyä pohjakartan vanhentuneisuudesta huolimatta, jollei muutos 
olennaisesti vaikuta alueen tai sen lähiympäristön kaavoitukseen. 
 
Rakennusjärjestys 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 28.1.2019. Rakennus-
järjestyksessä on annettu seuraavat rantarakentamista koskevat määräykset: 
 
Rantaviivan läheisyyteen alle 100 m etäisyydelle rannasta ulottuvalle rakennuspaikalle rakennettavien 
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta kui-
tenkin enintään 150 m². Rakennuspaikan rakennusoikeus on kuitenkin 100 m² mikäli 5 %:n laskusään-
nön mukaan laskettuna rakennusoikeudeksi tulee sitä vähemmän.   
 
Rantaviivan läheisyyteen 100 - 200 m rantaviivasta sijoittuvalle rakennuspaikalle rakennettavien ra-
kennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta kuiten-
kin enintään 225 m². Rakennuspaikan rakennusoikeus on kuitenkin 100 m² mikäli 5 %:n laskusäännön 
mukaan laskettuna rakennusoikeudeksi tulee sitä vähemmän.  
 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen ja enintään puolitoistakerroksisen asunnon, 
joka saa käyttää enintään 2/3 rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeudesta. Lisäksi rakennuspaikalle 



 12 

saa rakentaa enintään 3 yksikerroksista asumista palvelevaa talousrakennusta, jotka käyttävät enin-
tään 30 % rakennusoikeuden määrästä. Yksittäinen talousrakennus saa kerrosalaltaan olla enintään 
30 m².  
 
Katettujen terassien ja katosten pinta-ala saa rakennuksiin liittyvinä olla enintään 30 % kerrosalan 
määrästä, kuitenkin enintään 20 m².  
 
Vakinaiseen asumiseen käytettävän rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ranta-
viivasta tulee olla vähintään 40 m, mikäli maisemasta ei muuta johdu. Muun rakennuksen etäisyyden 
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. 
  
Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m², etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 
15 m, ellei maaston avoimuudesta muuta johdu. Etäisyys mitataan lähimpään katettuun rakennuksen 
osaan. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla on kuitenkin oltava sellai-
nen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy. Rakennuksen korkeusaseman, muodon, ulkoma-
teriaalien ja värityksen sopeutumiseen ympäristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alle 15 m:n 
etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tai muita sellaisia rakennelmia, 
jotka muuttavat häiritsevästi rantamaisemaa.  
 
Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle. Kiinteistön kaikkien rakennusten alimman lat-
tiatason on oltava vähintään yhden metrin ylävesirajaa korkeammalla. Jos ylävesirajaa ei tunneta, on 
alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 m keskivedenkorkeuden yläpuolella.  
 
Venevaja tulee sijoittaa kokonaan maalle ja sen tulee sopeutua ympäristön rakennuskantaan ja mai-
semaan. 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Aloite  
Asemakaava on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.  
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.2.1 Osalliset 
 
Porraskosken ranta-asemakaavamuutoksen yhteydessä osallisia ovat: 

• Suunnittelualueen maanomistajat 
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 
• Hämeen ELY-keskus 
• Hämeenlinnan kaupungin hallintokunnat 

 
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka 
uskovat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. 
 
Tiedottaminen 
Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla.  
 
Kaavahankkeen vaiheista on mahdollista saada tietoa suoraan omaan sähköposti-
osoitteeseen ilmoittautumalla sähköpostituslistalle kaavan laatijalle.  
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Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista esittämällä mielipi-
teitä nähtävänä olevista aineistoista.  
 
Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan val-
misteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko 
kaavahankkeen ajan kaupungin verkkosivuilla ja kaavoituksen asiakaspalvelussa, 
Wetterhoffinkatu 2:n 3. kerroksessa.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään kaava-alueeseen rajautuville maan-
omistajille kirjeitse.  
 
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia vi-
ranomaisneuvottelu olisi tarpeen. Kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuk-
sesta pyydetään lausunnot kaupungin hallintokunnilta ja viranomaisilta. 
 
Kaavaluonnos (valmisteluvaihe) 
Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävänä 29.2.-30.3.2020 välisenä aikana. 
Hämeen ELY-keskus lausui, että sillä ei ole huomautettavaa Porraskosken ranta-
asemakaavan muutoksesta. Aineisto jätettiin kolme mielipidettä. Luonnosvaiheen pa-
lauteraportti on kaavaehdotuksen liitteenä. Saapuneiden mielipiteiden pohjalta kaa-
vaa tarkistettiin seuraavasti: 

• Tarkistetaan kaavamuutosalueen rajausta siten, että olemassa oleviin loma-
asuntopaikkoihin rajautuva osa MU-alueesta jätettiin kaavamuutosalueen ul-
kopuolelle. 
 

Lisäksi täydennettiin MU-alueelle sijoittuvan saunan kaavamääräystä osoittamalla 
kortteli ja rakennuspaikka, jonka käyttöön saunan rakennusala ja rakennusoikeus on 
varattu. 
 
Korttelin 8 RA rakennuspaikan 2 rakennusoikeutta tarkistettiin siten, että rakennus-
paikan ja sille varatun saunan rakennusoikeus on yhteensä 150 kem². (150 ->125 
kem²). 
 
Kaava-aluetta laajennettiin maanomistajan toiveesta ottamalla siihen mukaan kortteli 
13. Rakennusoikeus osoitettiin voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti ja-
kamalla kortteli kolmeksi erilliseksi rakennuspaikaksi, jolle kullekin osoitettiin raken-
nusoikeutta 70 kem². 
 
Kaava-alueelta laadittiin luontoselvitys, joka valmistui 14.8.2020. Aineisto liitettiin 
kaavaselostukseen. 
 
Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus oli nähtävänä 27.8.-28.9.2020 välisenä aikana. 
 
Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta eikä lausuntoa. 
 
Kaavan hyväksyminen 
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväk-
syy asemakaavan. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
teen, valitusaika on 30 päivää.   
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Hämeen ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisu-
kehotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy, kunnes kaupunki tekee uu-
den päätöksen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen 
nähtävänä ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee voimaan kuulutuksella. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle rakennuspaikat, tie-
yhteydet ja vapaa-alueet toteutuneen tilanteen mukaisesti alueen kehittämistarpeet 
huomioiden. Tarvetta voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisen matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialueen rakennusoikeuden täysimääräiselle toteuttami-
selle ei ole. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena osoittaa alueelle neljä erillistä korttelialu-
etta: kolme loma-asuntojen korttelialuetta ja yksi matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialue. Muu osa kaava-alueesta on tarkoitus osoittaa maa- ja metsätalousalu-
eeksi. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on huomioida kiinteistöstä Norolanmaa 
109-532-22-66 myyty määräala 109-532-22-66-M601. Tavoitteena on muodostaa 
määräalalla sijaitsevan loma-asunnon, talousrakennuksen ja maakellarin alueelle 
oma rakennuspaikka siten, että se voidaan lohkoa omaksi kiinteistökseen. Tavoit-
teena on osoittaa määräalan 109-532-22-66-M601 alueella rannassa sijaitsevalle 
saunalle oma rakennusala ja -oikeus. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa Tervaniemen lomakes-
kuksen itäpuolella olevan loma-asunnon ja saunan alueelle oma rakennuspaikka si-
ten, että alue voidaan lohkoa omaksi kiinteistökseen. 
 
Tavoitteena on osoittaa kortteliin 13 kolme erillistä rakennuspaikkaa toteutuneen ti-
lanteen mukaisesti. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on huomioida ajoyhteystarpeet kaava-
muutosalueella ja sen ympäristössä oleville lomarakennuspaikoille. Tavoitteena on 
huomioida myös voimassa olevan ranta-asemakaavan ja maakuntakaavan mukainen 
ulkoilureitti. 
 
Tervaniemen lomakeskuksen osalta tavoitteena on mahdollistaa matkailutoiminnan 
jatkuminen ja kehittäminen alueella osoittamalla alueelle riittävästi pinta-alaa ja ra-
kennusoikeutta.  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

5.1 Kaavan rakenne ja sisältö 
 

 
 
Mitoitus 
Ranta-asemakaavan mitoitus vastaa Pohjois-Lammin rantaosayleiskaavan mitoi-
tusta, jossa alueella on kolme loma-asuntoaluetta sekä yksi loma- ja matkailualue.  
 
Loma-asuntojen rakennuspaikkojen rakennusoikeuden lähtökohtana on voimassa 
olevan ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueiden rakennusoikeus (125 
kem²+ sa25 kem² + t25 kem²) ja Pohjois-Lammin rantaosayleiskaavan loma-asunto-
alueen rakennuspaikkojen rakennusoikeus (150 kem²/ alle 5000 m²:n rakennuspai-
kat). 
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Matkailua palvelevan alueen rakennusoikeuden lähtökohtana on Hämeenlinnan ra-
kennusjärjestys, jonka mukaan ranta-alueelle sijoittuvalle rakennuspaikalle rakennet-
tavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 5% rakennuspaikan 
pinta-alasta. 
 
Rakennusoikeuden määrä kerrosalaneliömetreinä vähenee verrattuna voimassa ole-
vaan ranta-asemakaavaan.  
 
Vapaan rantaviivan pituus säilyy samana kuin voimassa olevassa ranta-asemakaa-
vassa. 
 
Korttelialueet 
Ranta-asemakaavassa on osoitettu kolme loma-asuntojen korttelialuetta (osa kortte-
lista 8 ja  kortteli 13, RA) ja yksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (osa 
korttelista 8, RM-1).  
 
Nykyisen Tervaniemen lomakeskuksen päärakennuksen, majoitusrakennuksen ja 
muiden rakennusten alue lähiympäristöineen on osoitettu matkailua palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (RM-1, rakennuspaikka 1). Alueen pinta-ala on 25510 m². 
Rakennusoikeutta on osoitettu 1000 kerrosalaneliömetriä (4% rakennuspaikan pinta-
alasta). Korttelialueelle on sallittua sijoittaa yksi asuinhuoneisto. Suurimmaksi salli-
tuksi kerrosluvuksi on määrätty II u1/2. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä 
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon ta-
solla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Talousrakennusten suurin sallittu 
kerrosluku on yksi. Autopaikkoja on varattava 1 autopaikka kutakin toteutettua 125 
kerrosalaneliömetriä kohden. Täysimääräisesti toteutettuna kortteliin on varattava 8 
autopaikkaa. Korttelialueen sisälle ei saa muodostaa kiinteistörajoja. Korttelialueen 
halki on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys (ajo) toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ajoyh-
teys johtaa korttelin 8 rakennuspaikalle 3 ja kaavamuutosalueen itäpuolelle kortteliin 
13. Rakennuspaikan pohjoisrajalle on osoitettu 12 metriä leveä istutettava/ puustoi-
sena säilytettä alueen osa (pisterasteri). 
 
Nykyisten loma-asuntojen alueille kortteliin 8 on muodostettu kaksi loma-asuntojen 
korttelialuetta (RA, rakennuspaikat 2 ja 3). Rakennuspaikan 2 pinta-ala on 2279 m² ja 
rakennuspaikan 3 pinta-ala on 3254 m². Kummallekin rakennuspaikalle saa rakentaa 
yhden loma-asuinrakennuksen ja tarpeellisia talousrakennuksia. Rakennusoikeutta 
on osoitettu rakennuspaikalle 2  125 kerrosalaneliömetriä ja rakennuspaikalle 3 150 
kerrosalaneliömetriä. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty I u1/2. Murto-
luku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suu-
rimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
Talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi. Autopaikkoja on varattava yksi 
kutakin loma-asuntoa kohden. 
 
Koko korttelialueella 8 rakennusten rakennusalat on osoitettu 5 metrin etäisyydelle 
rakennuspaikan rajoista. Rakennuspaikan 2 rajauksessa on huomioitu toteutuneiden 
rakennusten sijainti. 
 
Loma-asuntojen kortteliin 13 on muodostettu kolme erillistä rakennuspaikkaa. Kulle-
kin rakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeutta 70 kerrosalaneliömetriä. Raken-
nusalat on osoitettu 5 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajoista. Korttelin halki on 
osoitettu ohjeellinen ajoyhteys (ajo), joka johtaa kaavamuutosalueen itäpuolelle. 
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Korttelialueen 8 ja rannan välinen alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla 
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueelle sijoittuu loma-asuntojen raken-
nuspaikkoja palveleva yksityistie, Luukunkoskentie, joka on osoitettu kaavaan ohjeel-
lisena ajoyhteytenä (ajo). 
 
Määräalalla 109-532-22-66-M601 sijaitseva saunarakennus on osoitettu ranta-ase-
makaavaan toteutuneen tilanteen mukaisesti (sa 25). Rakennusala ja rakennusoi-
keus on varattu korttelin 8 rakennuspaikan 2 tarpeisiin ( (8/2) ). Saunan rakennusala 
on osoitettu vähintään 20 metrin etäisyydelle rannasta. Rakennusoikeutta on osoi-
tettu 25 kerrosalaneliömetriä voimassa olevan Hämeenlinnan kaupungin rakennus-
järjestyksen mukaisesti. 
 
MU-alueelle on osoitettu ulkoilureitti Luukunkoskentien yhteyteen ja edelleen jatku-
vaksi kaava-alueen pohjoispuolelle. Ulkoilureitti perustuu voimassa olevaan ranta-
asemakaavaan ja maakuntakaavaan. 
 
Muu osa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alueen halki 
on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys (ajo), joka johtaa kortteliin 13 ja sen itäpuolelle. 
 

5.2 Kaavan vaikutukset 
Ihmisten elinoloihin ja elinym-
päristöön 
 

Ranta-asemakaavan muutos mahdollistaa loma-
asumisen alueelle toteutuneen tilanteen mukai-
sesti. Ranta-asemakaavan muutos mahdollistaa 
toteutuneiden loma-asuntojen rakennuspaikkojen 
lohkomisen omiksi rakennuspaikoikseen.  
 

Maa- ja kallioperään, veteen, 
ilmaan ja ilmastoon 
 

Ranta-asemakaava noudattaa Hämeenlinnan kau-
pungin rakennusjärjestyksen määräyksiä koskien 
rakentamisen etäisyyksiä rantaviivasta.  
 
Ranta-asemakaavassa ei ole osoitettu sellaista 
uutta rakentamista tai maankäyttöä, joka vaikuttaisi 
haitallisesti maaperään tai vesistöön. 
 
Maaperä alueella on lähtökohtaisesti moreenia, 
joka soveltuu hyvin rakentamiseen eikä rakentami-
nen edellytä suuria massanvaihtoja tai maan mer-
kittävää muokkaamista. 
 

Kasvi- ja eläinlajeihin, luon-
non monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin 
 

Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole sellaisia 
luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti huomioida kaa-
vaa laadittaessa ja joihin kaavan vaikutuksia tulisi 
erityisesti arvioida. 
 
Ranta-alueen ja korttelialueiden ulkopuolelle jää-
vien alueiden osoittaminen maa- ja metsätalous-
alueiksi mahdollistaa alueiden säilymisen rakenta-
mattomina metsäalueina. Kaavamuutosalueesta 
säilyy rakentamattomana 57%. 
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Alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, yhdyskuntatalouteen 
 

Ranta-asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuk-
sia alueen yhdyskuntarakenteeseen.   

Maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu 

Ranta-asemakaavan muutos vastaa Pohjois-Lam-
min rantaosayleiskaavan rakennusoikeutta, joka on 
laskettu emätilakohtaisesti. 
 
Kaavamuutos ei muuta emätilan mitoitusta. Kaava 
ei aseta samaan emätilaan kuuluvia tai saman jär-
vialueen maanomistajia huonompaan asemaan. 
 
Ranta-asemakaavassa rakennusoikeus vähenee 
voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitet-
tuun rakennusoikeuteen verrattuna 680 kerros-
alaneliömetriä. 
 

Liikenteeseen 
 

Ranta-asemakaavassa on huomioitu alueelle oleva 
yksityistie, Luukunkoskentie, ja kiinteistöjen tie-
oikeudet. 
 

Maisemaan 
 

Ranta-asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä 
vaikutuksia maisemaan. Rannan rakentamattomat 
osat säilyvät rakentamattomina.  
 

Elinkeinoelämän toimivan kil-
pailun kehittymiseen 

Tervaniemen lomakeskuksen osalta ranta-asema-
kaava mahdollistaa matkailutoiminnan jatkumisen 
ja kehittämisen. Käyttämätöntä rakennusoikeutta 
on kaavamuutoksen jälkeen jäljellä noin 230 ker-
rosalaneliömetriä.  
 

 
Yhteenveto kaavan pinta-aloista, rakennusoikeuksista ja vertailu nykyiseen kaavaan: 

 
rp=rakennuspaikka, pa=pinta-ala, ro=rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä, e=tehokkuus 
 

Nykyinen: Muutos:
Käyttö-
tarkoitus Kortteli rp no pa % ro e pa ro pa ro

RM-1 8 1 25510 27 1000 0,04 RM-1 27538 1900 RM-1 -2028 -900
RA 8 2 2279 2 125 0,05 RA RA 2279 125
RA 8 3 3254 3 150 0,05 RA RA 3254 150
RA 13 1 3435 4 70 0,02 RA 3435 70 RA 0
RA 13 2 3473 4 70 0,02 RA 3473 70 RA 0
RA 13 3 3438 4 70 0,02 RA 3438 70 RA 0

MU 4615 5 25 0,01 MU 5269 80 MU -654 -55
M 50200 52 M 53051 M -2851 0

Yhteensä 96204 100 1510 96204 2190 0 -680
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5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 

 
 
Yleismääräykset: 
 
Kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää. 
 
Autopaikkoja on rakennettava RA-korttelialueilla 1 autopaikka/ loma-asunto ja RM-1-korttelialueella 1 autopaikka/ 
125 kerrosalaneliömetriä. 
 
Talousrakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi. 
 
Rakennusten, rakennelmien ja laitureiden tulee sijoittelun, muodon, materiaalin ja värityksen puolesta sopeutua 
ympäristöön.  
 
Alueelle rakennettaessa ja tehtäessä maisemaa muuttavia toimenpiteitä on huomioitava niiden soveltuvuus ranta-
maisemaan. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun se on tullut lainvoimaiseksi.  
 
Hulevesien käsittelyssä sekä vesi- ja jätehuollon järjestämisestä kiinteistöillä sääde-
tään lailla ja annetaan määräyksiä Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelumää-
räyksissä ja rakennusjärjestyksessä. 
 
 
Nokialla 02.10.2020  
 
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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