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TAMMELAN KUNTA 

 

 
 

KAAVOITUSOHJELMA 2007-2016 

 

Yleistä 
 

Tammelassa on kaksitoista toimivaa kylää. Ne ovat Hykkilä-Lunkaa, Kaukjärvi, 
Letku, Liesjärvi, Patakangas, Porras-Ojainen, Riihivalkama, Saari-Kaukola, Su-

sikas, Tammela, Teuro ja Torro. Tammelan kunnan omaleimaisuus heijastuu 

etenkin sen kylissä. Niillä on paikallinen arvonsa, mutta osa on katsottu myös 
valtakunnallisesti ja maakunnan tasolla merkittäviksi. Vanhojen kyläalueiden 

merkitys kasvaa, erityisesti hienoina asuinpaikkoina ja matkailukohteina. Näi-
den ympäristöjen vaaliminen ja kehittäminen siten, että niiden vahva identi-

teetti, arvot ja maisemakokonaisuus säilyvät, on ensiarvoisen tärkeää.  
 

Hämäläiset ryhmä- ja rivikylät syntyivät sarkajaon myötä. Useat niistä ovat 
säilyneet rakentamistavaltaan perinteisinä. Valtakunnallisesti arvokkaita kult-

tuurihistoriallisia ympäristöjä näistä kylistä ovat Teuron kylä ja kulttuurimai-
sema sekä Torron kylä ja kulttuurimaisema. Hämeen härkätie ja sen varrella 

oleva asutus on myös valtakunnallisesti arvokasta, kuten lisäksi Mustiala-
Porras-Kaukolanharju kulttuurimaisema. 

 
Maakunnan tasolla arvokkaiksi on luokiteltu Susikkaan kylämaisema, Hykkilän 

ja Lunkaan kylien kulttuurimaisema, Kaukolan kylä ja kulttuurimaisema, Por-

taan kylä ja kulttuurimaisema, Letkun kylä ja kulttuurimaisema, Sukulan kylä 
ja kulttuurimaisema ja Riihivalkaman kyläasutus. 

 
Tammelan kunnan alueelle on valmistunut kylien viemäröinnin ja yhdys-

vesijohdon yleissuunnitelma, joka osaltaan vaikuttaa kaavoitukseen etenkin 
täydennysrakentamisen suhteen. Tässä suunnitelmassa on suunniteltu yleisellä 

tasolla viemäriverkostoa niille haja-asutusalueille, joille se on taloudellisesti 
järkevää. Muilla alueilla jätevedet tulee hoitaa kiinteistökohtaisin jätevesirat-

kaisuin. Tammelan kunnanvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 8.6.2009 ja 
sitä pyritään toteuttamaan suunnitelmassa esitetyn ohjeellisen aikataulun mu-

kaan. 
Yleissuunnitelma on katsottavissa Tammelan kunnan kotisivuilla: 

http://www.tammela.fi/portal/palvelut/vesi-
_ja_jatevesihuolto/kylien_vesihuollon_kehittaminen/ 
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Hankkeet ja ohjelmat  
 

Forssan seutukunnan strateginen rakennetarkastelu –EAKR-hanke 

Hämeen ympäristökeskuksen aloitteesta seudulla aloitettiin vuonna 2009 Eu-
roopan aluekehitysrahaston ja kuntien rahoittama EAKR-hanke, johon kaikki 

seutuun kuuluvat kunnat (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) 
osallistuivat. Vuosien 2009 - 2011 aikana tehdyssä seudun strategisessa ra-

kennetarkastelussa määriteltiin yhteinen näkemys maankäytön rakenteesta, 
kehityslinjoista, uusista alueista ja täydennysrakentamisesta. Suunnitelma an-

taa edellytykset seudun maankäytöllisille linjauksille lähimpien 20-40 vuoden 
aikana. Rakennetarkastelu sisältää sekä tulevaa kehitystä ennakoivia kehitet-

täviä alueita, että olemassa olevan rakenteen kehittämisen kannalta keskeisiä 

aluevarauksia. 
 

Valtateiden 2 ja 10 kehittämishanke 

Tiehallinnon aloitteesta tehtiin valtatie 10 kehittämiseen projekti, jossa hyö-

dynnettiin samanaikaisesti käynnissä olleen seudun strategisen rakennetarkas-
telun materiaalia ja vietiin valtatien 10 ja valtateiden 10 ja 2 liittymäalueen 

osalta tarkemmalle tasolle. Hankkeessa tarkasteltiin valtatien 10 lähiympäris-
tön maankäytöllisiä ja liikenteellisiä ratkaisuja sekä tutkittiin mahdollisuudet 

erilaisiin liikenteellisiin järjestelyihin niin nykyisistä kuin tulevistakin kaupalli-
sista ja toiminnallisista tarpeista. Aluerajaus hankkeessa oli tien 10 osalta väli 

Lintupaju-Myllykylä, tien 2 osalta Autokeitaan ja Kukonharjun välinen osuus. 
Tiehallinnon vetämään hankkeeseen osallistuivat Forssa, Jokioinen ja Tamme-

la.  
 

Tammelan kulttuuriympäristöohjelma 

Kulttuuriympäristö ja sen ominaispiirteet ovat olennaisia alueiden kehittämi-
sessä, etenkin alueen vetovoimaisuuden kannalta. Laadukkaalla ja rikkaalla 

ympäristöllä on suuri vaikutus ihmisten viihtyisyyteen niin työ- kuin vapaa-
aikanakin. Kulttuuriympäristöohjelman avulla voidaan selventää alueiden tie-

tynlaisiksi kehittymisen syyt, onkin ensiarvoisen tärkeää tunnistaa alueiden 
vahvuudet ja keinot näiden ominaispiirteiden säilyttämiseksi ja vahvistamisek-

si. Näin alueen vetovoimaisuudelle olennaiset tekijät saadaan säilymään ja 
alueita voidaan rakentaa kohti tulevaisuutta – kulttuuriympäristöohjelma ei ole 

vain vanhan säilyttämistä, vaan valmiutta kehittää alueita tulevaisuuden tar-
peisiin näiden omilla ehdoilla, alueen ympäristö ja historia kehityksessä tiedos-

taen. 
Kulttuuriympäristöohjelmalla lisätään ihmisten tietoisuutta omasta arvokkaasta 

ympäristöstään ja tätä kautta parannetaan alueiden käyttöä ja hoitoa arkielä-
mässä. Kulttuuriympäristöohjelman avulla voidaan myös sitouttaa niin viran-

omaisia, kunnan luottamushenkilöitä kuin kuntalaisiakin hoitamaan yhteistyös-

sä kunnan arvokkaita ja omaleimaisia kohteita sekä alueita. Kulttuuriympäris-
töohjelmasta voidaan myös tarvittaessa laatia julkaisu kuntalaisille jaettavaksi. 
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Kulttuuriympäristöohjelmaa on valmisteltu yleiskaavoituksen yhteydessä mate-
riaalia keräämällä ja alueita kartoittamalla. 

 
Rakennetun ympäristö säilyttämis- ja kehittämisohjelma 

Ohjelma täydentää kulttuuriympäristöohjelmaa ja vie tarkastelun erityisesti 
rakennetun ympäristön tutkimiseen. Olemassa olevat inventoinnit toimivat 

pohjana ohjelmalle, näitä tarkennetaan ja täydennetään tarvittavilta osin oh-

jelman aikana. Ohjelman tavoitteena on paitsi selvittää kunnan nykyisen ra-
kennetun ympäristön muodostuminen, myös tutkia täydennysrakentamista eri 

alueille. Ohjelmassa pyritään selventämään esimerkein, miksi uudisrakenta-
mista joudutaan erityisissä kohteissa sovittamaan olemassa olevaan ympäris-

töön tai mitkä ovat korjausrakentamisessa kulloisenkin ajankohdan rakennuk-
sen erityispiirteitä ja miten nämä mahdollisesti poikkeavat muitten aikakausien 

piirteistä. Ohjelmassa myös tutkitaan uutta rakentamista ja alueita suhteessa 
kaavoitukseen ja rakentamiseen – onko Tammelan kaltaisessa kunnassa kai-

ken kokoinen ja näköinen rakentaminen sovitettavissa jokaiselle alueelle vai 
onko mahdollista ajatella tietynlaista rakentamista tietynlaisille alueille? Ensin 

mainittu voi olla alueella rikkaus tai alueesta voi muodostua hyvin sekava, jäl-
kimmäinen voi olla arkkitehtonisesti hallittu kokonaisuus tai vain yksinkertai-

sesti tylsä ja monotoninen. Ohjelman tarkoituksena on paitsi kerätä tietoutta 
ja ratkaisutapoja alueiden kehittämiseksi, myös herättää keskustelua ja jakaa 

tietoutta Tammelan kunnan rakennetun ympäristön kehittymisestä. Ohjelmaa 

voidaan käyttää apuna ja pohjana kaavoitukselle ja sen yhteydessä mahdolli-
sesti laadittaville rakennustapaohjeille, mutta ennen kaikkea sen tavoitteena 

on antaa kuntalaisille ohjeita sellaisen rakennuskannan ja alueiden hoidolle, 
jotka eivät ole vielä erityisesti suojeltuja tai säilytettyjä kaavoituksen ja lain-

säädännön tasolla, mutta ovat kuitenkin olennainen osa ympäristöä ja maise-
maa. Ohjelma pyrkiikin tarjoamaan välineen ja keinoja omatoimiselle säilyttä-

miselle ja korjaamiselle. 
Kuten kulttuuriympäristöohjelmaa myös rakennetun ympäristön säilyttämis- ja 

kehittämisohjelmaa on valmisteltu yleiskaavoituksen yhteydessä materiaalia 
keräämällä ja alueita kartoittamalla. Yleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

rakennustapaohjeita, joiden materiaali voidaan soveltaa myös laajemmalle 
alueelle. 
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Kylien yleiskaavoitus  
 
Vuoden 2009 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen (MRL § 44) myötä oikeus-

vaikutteisen osayleiskaavan mukaan voidaan rakennuslupia myöntää suoraan 
ilman poikkeamislupakäsittelyä, mikäli tämä on kaavaa laadittaessa otettu riit-

tävästi huomioon ja ilmoitettu kaavakartassa. Tällöin se on tässä mielessä ase-
makaavan veroinen. Mikäli yleiskaava laaditaan esimerkiksi kyläalueelle siten, 

että suorien rakennuslupien myöntäminen on mahdollista, tulee alue tutkia 
normaalia yleiskaavaa tarkemmin, rakennusoikeudet ja –paikat määrittäen. 

Rakentamisen mitoituksen pitää perustua emätilatarkasteluun, mutta alueet 
voidaan jakaa vyöhykkeisiin rakennusoikeuden määrän mukaan. On myös 

mahdollista ja usein käytännön syistä järkevää tutkia vain osa yleiskaavan alu-

eesta rakennusoikeudet täten määrittäen. Lähtökohtaehtona suorien rakennus-
lupien myöntämiseen käytettävässä osayleiskaavassa on, että kyseessä on 

olemassa oleva kyläalue, jossa ei ole merkittäviä rakentamispaineita. Uusi ra-
kentaminen voi tonttia kohden olla enintään kaksiasuntoista ja kaksikerroksis-

ta, rakentamistavan on sovittava kylämaisemaan. 
Muutoin yleiskaava poikkeaa asemakaavasta mm. määräysten tiukkuuden mu-

kaan, sillä se on väljempi kuin asemakaava: yleiskaava ei esimerkiksi velvoita 
vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen tai muodosta kunnan lunastettavia ka-

tu- ja puistoalueita. 
 

Käytännössä kaavaohjelman mukaisia yleiskaavoja on laadittu ns. normaaleina 
osayleiskaavoina, sillä MRL § 44 mukainen velvoite emätilakartoituksen sovel-

tamisesta on työläs ja osoittaa rakennuspaikkoja myös sellaisille alueille ja 
maanomistajille, jonne / joille ei uudelle rakentamiselle ole tarvetta. Haja-

asutusalueilla normaali muulle kuin ranta-alueelle tapahtuva rakentaminen lu-

vitetaan joka tapauksessa ilman poikkeamislupakäsittelyä, normaalilla raken-
nusluvalla yksittäistapauksissa tai suunnittelutarveratkaisulla useamman koh-

teen ollessa kyseessä. Emätilakartoitusta on tarpeen mukaan käytetty kuiten-
kin ranta-alueilla rantarakentamisen määrän selvittämiseksi. 

 
Tammelan kunnassa tavoitteena on aloittaa vähintään yksi osayleiskaava vuo-

dessa kaavoitusohjelman mukaisesti, jotta kaikkiin merkittävimpiin kyläkes-
kuksiin saataisiin voimassa oleva kaava. Kaavoituksen tavoitteena on paitsi 

kehittää kyliä ja niiden käyttöä myös turvata aluerajauksen alueella olevat val-
takunnallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön alueet ja maisema-alueet, 

jotka omalta osaltaan ohjaavat kaava-alueen maankäytön suunnittelua. Ta-
voitteena on myös kylien kehitystä edistävän täydennysrakentamisen ohjaami-

nen, alueen ja kylien täydennysrakentamispaineet ja mahdollisuudet pyritään 
selvittämään kaavoituksen pohjaksi mm. maanomistajien toiveita ja ajatuksia 

keräämällä ja tarvittaessa emätilaselvityksiä tekemällä tilojen rakennusoikeuk-

sien selvittämiseksi. Kaavoja laadittaessa alueilta käydäänkin läpi lukuisia ole-
massa olevia selvityksiä ja laaditaan tarvittaessa uusia, jotka omalta osaltaan 

ohjaavat kaavojen laadintaa: alueiden palvelurakenteen, liikenteen ja rakenne-
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tun kulttuuriympäristön olemassa oleva tilanne ja kehitystarpeet selvitetään, 
samoin alueen luonnonolosuhteiden kuten pohjavesien, pelto- ja metsäaluei-

den sekä kasviston ja eläimistön tila. Kaavoituksen avulla saadaankin kattava 
kokonaiskuva alueesta koottua yhdelle dokumentille, jolloin alueen kehittymis-

tä voidaan ohjata alueen vahvuudet ja heikkoudet huomioon ottaen. Myös 
kaava-alueen liittyminen koko kunnan muodostamaan laajempaan kokonaisuu-

teen tulee kaavoituksessa huomioon otetuksi. 
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Saari-Kaukola ja Ojainen-Porras osayleiskaava 2008-2014 (1:10 000) 

Kaukolan kylässä on ollut asutusta ainakin 1400-luvulla. Keskiaikainen kylä-

tontti sijaitsi kylän pohjoisosassa Yrjölän ja Jaakolan tilojen rakennusryhmien 
tietämillä. Saaren kartano on perustettu vuonna 1559. Kartanon kulttuurimai-

semaa pidetään poikkeuksellisen arvokkaana. Portaan kylä on syntynyt var-
haiskeskiajalla Hämeen härkätien varteen. Loimon ja Portaan hallintopitäjä oli 

suomalainen hallintopitäjä, joka sijaitsi Hämeessä. Hallintopitäjä oli aiemmin 
nimellä Loimon hallintopitäjä, mutta nimi vaihtui myöhemmin Portaan hallinto-

pitäjäksi. Hallintopitäjä jakautui aikanaan eri pitäjiin. Nykyiset kunnat Forssa, 
Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä kuuluivat tämän vanhan hal-

lintopitäjän alueeseen.   

Portaan kylässä on ollut Tammelan ensimmäinen kirkko. Alue kuuluu valtakun-

nallisesti merkittävään Mustiala-Porras-Kaukolanharju maisema-alueeseen. 
Saari-Kaukolan kulttuurimaisema on valtakunnallisesti arvokasta kulttuurihis-

toriallista ympäristöä ja Portaan kylä sekä kulttuurimaisema ovat maakunnalli-
sesti merkittäviä. Kyläalueet sijaitsevat vierekkäin siten, että Saaren, Ojaisten 

ja Portaan kylät ovat kasvaneet osin kiinni toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen 
maisemallisen alueen. Alueella on Määrlammin vesiyhtymä ja Porras-Ojasen 

vesihuolto Oy. 
Kaukolan, Saaren, Ojasten ja Portaan kylien alueelle on käynnissä osayleiskaa-

van laadinta, jonka valmistelun Tammelan kunnanhallitus on aloittanut koko-
uksessaan 8.9.2008 ja hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaa-

voitustyön pohjaksi. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 27.8.-25.9.2012. 
 

 
Kuvassa on näkymä Portaan kylästä. Lähde: Häme, kirjoittanut F.O. Rapola, 

1908. Kansanvalistusseura, Helsinki.  

 

Sukula-Häiviän osayleiskaava 2008-2013 (1:10 000) 
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Sukulan ja Häiviän kylien osayleiskaavan laatiminen tuli ajankohtaiseksi vuo-
den 2008 alussa, kun alueelle alkoi ilmetä painetta teollisuusrakentamiselle ja 

sille tarvittaville tonteille. Mahdollistaakseen teollisuusalueiden kehittymisen 
Tammelan kunta päätti aikaistaa Sukulan ja Häiviä kyliin laadittavaa osayleis-

kaavaa. Tammelan kunnanhallitus aloitti Sukulan ja Häiviän osayleiskaavan 
valmistelun kokouksessaan 21.4.2008 ja kokouksessaan 5.5.2008 hyväksyi 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Kaavoitustyötä 

tekemään valittiin Arkkitehtitoimisto A+. Kaavoituskonsultin luovuttua kaavoi-
tuksesta siirtyi kaavan laadinta kunnan kaavoitukselle. 

Alueen kaavoituksessa otetaan kyläalueiden ja niiden perinnemaisemien lisäksi 
huomioon Forssan puolella kaavoitettavana oleva Kiimassuon osayleiskaava ja 

jätteidenkäsittelyalueen erityisvaatimukset. Kaavoituksen lähtösysäyksenä 
toiminut ja vuonna 2011 voimaan kuulutettu (29.1.2011) Tupasuon asema-

kaava sijaitsee Sukula-Häivän osayleiskaava-alueella, tätä asemakaavaa laa-
dittaessa on otettu huomioon muu alue laajemman alueen tarkasteluja teke-

mällä. 
Sukula-Häiviä osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä 4.10.-3.11.2010. Kun 

aluella aloitettiin tuulivoimaan liittyvä teemayleiskaava 2011, jäi yleiskaava 
odottamaan tämän ratkaisuja. 

 

Ruostejärven itäosan osayleiskaava 2008-2013  

Ruostejärven itäosan osayleiskaavaa ei alkujaan ollut lainkaan kaavoitusohjel-

massa, mutta kaavan laatiminen käynnistyi Eerikkilän urheiluopiston rakenta-
mispaineista omien alueittensa kehittämiseksi. Koska Ruostejärveltä puuttuu 

oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka pohjalta voitaisiin edetä laatimaan 
asemakaavaa Eerikkilän urheiluopiston alueelle, päätettiin tällaisen laatiminen 

aloittaa järven itäosalle, alkaen Eerikkilän alueesta ja jatkuen aina valtatie 
2:lle asti. Tammelan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.6.2008 aloittaa 

Ruostejärven itäosan osayleiskaavatyön, työtä tekemään valittiin arkkitehti-
toimisto Havas Rosberg Oy. Kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 15.4.2013 

§ 31. 
 

Letkun osayleiskaava 2010-2013 (1:10 000) 

Letkun kylän läpi kulkee valtakunnallisesti arvokas Hämeen Härkätie ja Letkun 

kylän kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokasta. Letkulta on 15 km So-
meron keskustaan ja Forssaan 18 km, mutta Tammelan kirkonkylälle on 20 

km. Letkun kylä houkuttelee asukkaita pääkaupunkiseudulta, joten kylällä on 

jo pitempään ollut lievää rakentamispainetta ja tarvetta rakentamisen ohjaa-
miselle niin sijoittumisen kuin rakennustavankin suhteen. Letkun kylän alueella 

on käynnissä osayleiskaavan laadinta, jonka valmistelun Tammelan kunnanhal-
litus on aloittanut kokouksessaan 3.5.2010 § 117 ja hyväksynyt osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Osayleiskaavaluonnos oli nähtä-
villä 27.5-26.6.2013. 

 

Hykkilä-Lunkaan osayleiskaava 2013-2015 (1:10 000) 

Hykkilän ja Lunkaan kylät kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään Mustiala-
Porras-Kaukolanharju maisema-alueeseen sekä maakunnallisesti arvokkaaseen 
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kulttuurimaisemaan.  Tammelan kirkonkylälle Hykkilästä on noin 8 kilometriä 
ja Lunkaasta noin 10 kilometriä. 

Hykkilän ja Lunkaan kylien osayleiskaavan laadinta aloitettiin 4.2.2013 § 20 
jatkamaan keskustan lähialueiden kaavoittamista ja Lamalan osayleiskaavan 

alueita sekä kaavoittamaan Kuivajärven pohjoispuolen siten. että kaava-alue 
liittyy Kuivajärven toiselle puolelle laadittavaan Saari-Kaukola-Ojanen-Porras –

osayleiskaavaan. Osayleiskaavan laadinta aloitettiin 4.2.2013 § 20. 

 

 
Vanha kartta Hykkilän ja Lunkaan alueelta 

 

Keskusta-Mustiala osayleiskaava 2013-2015 (1:10 000) 

Tammelan imagokyselyssä (Tammelan kylä- ja maaseutuohjelma 2002) Mus-
tialan alue oli yksi tärkeimmistä kuntaan liittyvistä mielikuvista. Mustialan 

maanviljelysopisto puistoineen on Hämeen valtakunnallisesti arvokasta kult-
tuurihistoriallista ympäristöä. Mustialan-Kaukjärven kulttuurimaisema on maa-

kunnallisesti merkittävä maisemakokonaisuus. Kaikki rakentaminen ja toimin-
not alueella tuleekin tutkia tarkoin, ettei arvokasta ympäristöä vaarannettaisi  

- keskustan läheisyys luo kiinnostusta etenkin maatalousopiston ulkopuolisten 
alueitten tiiviimmin asuttamiseksi. Osayleiskaava-alueeseen liitettiin myös 

Tammelan keskustan alueet, jolloin keskustatoimintoja voidaan tarkastella 
yleiskaavoituksen avulla entistä toimivamman keskustan muodostamiseksi. 

Osayleiskaavan laadinta aloitettiin 4.2.2013 § 19. 
 

 
Mustialaa 
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Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi osayleiskaava 2013-2015 (1:10 000) 

Riihivalkaman kyläasutus on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi. Riihival-

man kylältä on Tammelan kirkonkylälle noin 10 kilometriä, mutta Tammelan 
taajaman asuinalueille huomattavasti vähemmän. Riihivalkaman ja keskustaa-

jaman kuuluvan Kydön välinen alue on Tammelan taajaman todennäköistä laa-
jenemissuuntaa, etenkin kun Riihivalkama sijaitsee aivan vilkkaan valtatien 2 

läheisyydessä. Tässä yleiskaavassa on ajateltu myös kaavoittaa Kallion kylä ja 

sen vanha kyläasutus, jonka sijainti Torronsuon kupeessa antaa kylälle omat 
ominaispiirteensä. Lisäksi tutkitaan Ruostejärven länsiosa, sillä tällä suunnalla 

on seudun rakennustarkastelussakin esitetysti mahdollisuuksia luontoarvoihin 
liittyvälle, Eerikkilään tukeutuvalle elinkeinotoiminnalle. 

 
Juuriniemi-Herttuanjärvi osayleiskaava 2014-2016 (1:10 000) 

Juuriniemen ja Herttuanjärven osayleiskaavassa tutkitaan mm. Liesjärven enti-
sen metsäoppilaitoksen toimimista tulevaisuudessa Liesjärven kansallispuistoa 

hyödyntävän opetuksen tai matkailun keskuksena. Alueiden matkailulliset pai-
notuksen ovat muutenkin merkittäviä kansallispuiston läheisyyden vuoksi, sillä 

alue sijaitsee vain tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta. Painopiste-
alueena on myös ranta-asumisen soveltuminen vakituiseen asumiseen. 

 

Susikkaan ja Myllykylän osayleiskaava 2014-2016 (1:10 000) 

Myllykylän alue on vanhaa kylä-aluetta, jonka valtatie 10 halkaisee. Etelänpuo-

leiset osa-alueet liittyvät kunnan muihin toimintoihin ja kaava-alueisiin (Kes-
kusta-Mustiala ja Hykkilä-Lunkaa), joten Myllykylän pohjoisosat muodostavat 

maakunnallisesti arvokkaan Susikkaan kylän kanssa yhtenäisen alueen. Kaa-
van kanssa yhtäaikaisesti tutkitaan Teuron ja Kuuslammin alueita omassa 

yleiskaavassaan. 
 

Teuron ja Kuuslammin osayleiskaava 2014-2016 (1:10 000) 

Teuron keskiaikainen kylä on edelleenkin tiivis. Taannoin kylässä on ollut usei-

ta sahoja ja myllyjä, joiden vaikutuksesta kylä kehittyi. Teuron itäpuolella ole-
va Kuuslammi on myös tiiviisti rakennettu. Teuron kylä ja kulttuurimaisema on 

yksi valtakunnallisesti arvokkaista kulttuurihistoriallisista ympäristöistä ja näin 
ollen alueen kehittymisen ja mahdollisen täydennysrakentamisen vuoksi alu-

een kaavoittaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

 
Teuron kylää 
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Torron osayleiskaava 2015-2016 (1:10 000) 

Torron kylä ja kulttuurimaisema on valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistorial-
linen ympäristö. Kylän sijainti Torron kansallispuiston läheisyydessä vahvistaa 

sen asemaa matkailukohteena. Alueen olemassa olevat suojelu- ja etenkin vir-
kistysarvot luovat vahvan pohjan kaavoitukselle ja alueen kehittämiselle kaa-

voituksen avulla - Torronsuo on yksi Tammelan aluella olevista kansallispuis-

toista ja sen yhteyksiä muitten alueen kansallispuistojen reitistöihin tulee ke-
hittää. Torrolta on Somerolle alle 13 km, Forssaan 14 km ja Tammelaan alle 20 

km.   
 

 

Muu yleiskaavoitus  
 

Tuulivoiman teemayleiskaava 2011-2013 (1:10 000)  

Teemayleiskaava lähti liikkeelle Voimavapriikki Oy:n aloitteesta ja tarpeesta. 

Osayleiskaavan tarkoituksena oli laatia teemaosayleiskaava, joka mahdollistaa 
tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston, tiestön ja säh-

köasemien rakentamisen suunnittelualueelle. Osayleiskaava laadittiin niin, että 
sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimayksiköille. 

Tammelan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2011 § 42 aloittaa tuuli-
voimapuistoa koskevan teemayleiskaavan. Kaavaehdotus laitettiin toisen ker-

ran nähtäville syksyllä 2013. 
 

Kaukjärven ranta-alueiden yleiskaavapäivitys 2013-2015 (1:10 000) 

Kaavoitettava alue on Kaukjärven ranta-alueet kunnan keskustaa ja Mustialaa 

lukuun ottamatta. Ranta-alueella on melko runsaasti vapaa-ajanasumista ja 
jonkin verran vakituista asumista. Tammelan kunnan tavoitteena on kaavan 

päivittämisellä selkeyttää kunnassa vallitsevaa tilannetta, jossa kaavojen ulko-

puolella olevilla rakennuspaikoilla on usein suurempi rakennusoikeus (200 m2) 
kuin rantayleiskaavojen tai -asemakaavojen alueella (120 m2). 

Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan tarpeellisilta osin myös vakituisen asumisen 
mahdollisuuksia ranta-alueella tai niiden läheisyydessä. 

Osayleiskaavapäivityksen laadinta aloitettiin 5.11.2012 § 275. 
 

Pyhäjärven länsirannan yleiskaavapäivitys 2013-2015 (1:10 000) 

Kaavoitettava alue koskee Pyhäjärven länsirannan aluetta. Ranta-alueella on 

melko runsaasti vapaa-ajanasumista ja jonkin verran vakituista asumista. 
Tammelan kunnan tavoitteena on kaavan päivittämisellä selkeyttää kunnassa 

vallitsevaa tilannetta, jossa kaavojen ulkopuolella olevilla rakennuspaikoilla on 
usein suurempi rakennusoikeus (200 m2) kuin rantayleiskaavojen tai -

asemakaavojen alueella (120 m2). 
Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan tarpeellisilta osin myös vakituisen asumisen 

mahdollisuuksia ranta-alueella tai niiden läheisyydessä. 

Osayleiskaavapäivityksen laadinta aloitettiin 5.11.2012 § 276. 
 

Etelä-Tammelan osayleiskaava, aikaisintaan 2016 (1:20 000) 
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Alue käsittää suuria kansallispuistoihin kuuluvia alueita tai muita metsäalueita 
sekä vapaa-ajanasutusta. Kaavoituksella tutkitaan strategisella tasolla mm. 

kansallispuiston toimintaa ja siihen liittyviä oheispalveluja. 
 

Kaakkois-Tammelan osayleiskaava, aikaisintaan 2016 (1:20 000) 

Alueelle sijoittuu lukuisia vapaa-ajanasuntoja mm. Lintumaanjärven, Levonie-

menjärven, Kivijärven,Tammelan Kaitajärven ja Saarijärven rannoille, joiden 

osalta tutkitaan strategisella tasolla niiden liittymistä kunnan yhdyskuntara-
kenteeseen. 

 

Itä-Tammelan osayleiskaava, aikaisintaan 2016 (1:20 000) 

Alueelle sijoittuu lukuisia vapaa-ajanasuntoja mm. Oksjärven, Pääjärven, Vä-
hä-Ilmetyn ja Pernunjärven rannoille, joiden osalta tutkitaan strategisella ta-

solla niiden liittymistä kunnan yhdyskuntarakenteeseen. Alueen eteläosan halki 
kulkee valtakunnallisesti arvokas Hämeen Härkätien tielinjaus. 

 

Koillis-Tammelan osayleiskaava, aikaisintaan 2016 (1:20 000) 

Alueelle sijoittuu lukuisia vapaa-ajanasuntoja mm. Ojajärven, Kanajärven, Hie-
tajärven, Tahjanjärven, Okslammin, Pitkäjärven, Teuranjärven ja Lunkinjärven 

rannoille, joiden osalta tutkitaan strategisella tasolla niiden liittymistä kunnan 
yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Luoteis-Tammelan osayleiskaava, aikaisintaan 2016 (1:20 000) 

Alueelle sijoittuu lukuisia vapaa-ajanasuntoja mm. Ilojärven, Liesjärven, Vali-

järven, Heinijärven, Särkijärven ja Jänijärven rannoille, joiden osalta tutkitaan 
strategisella tasolla niiden liittymistä kunnan yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Järvialueiden rantaosayleiskaavat 

Edellä mainituilla strategisilla yleiskaavoilla saadaan Tammelan kaikki alueet 
kaavoitettujen alueiden yhteyteen. 

Ranta-alueilla olemassa olevat kaavat ovat kuitenkin pääsääntöisesti maan-
omistajien omille mailleen teettämiä ranta-asemakaavoja. Näiden osalta kaa-

vojen päivittäminen, kaavoituksen aikataulu ja kaavarajaukset riippuvat maan-
omistajien aikeista. 
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Asemakaavoitus 
 
Tammelan kunta koostuu paitsi keskustaajamasta, myös useasta vireästä ky-

lästä. Tämä ohjaa myös kunnan kaavoitusta; toisaalta painopiste on kylien 
osayleiskaavojen laatimisesta, toisaalta keskusta-alueen kehittämisestä ja 

kaavoittamisesta siten, että se palvelisi paitsi keskustassa asuvia myös mah-
dollisimman hyvin Tammelan kylissä asuvia. Asemakaavoittamisessa painopis-

te on selkeästi keskustaajamassa ja sen lähiympäristössä. Kunnassa valmistui 
vuoden 2011 aikana mittavat keskustan vanhentuneiden asemakaavojen päivi-

tykset. Kaavatyö viivästyi alkujaan ajatellusta, sillä väistämättä kaavamuutok-
set jo ennestään kaavoitetulla alueella ovat hankalia ja ristiriitaisia, etenkin jos 

maanomistajia on niinkin paljon kuin keskustan alueen kaavoissa.  

Jatkossa keskustan kaavoittaminen on siirtymässä enemmän taajaman reuna-
alueille kuten Lamalan suuntaan, Kydöstä eteenpäin ja Mustialan alueelle. Toki 

jatkossakin kaavoittamista tapahtuu itse keskustaajamassa, sillä kaavoja voi-
daan paikka paikoin laajentaa tai vanhoja kaavoja muuttaa uusien tarpeiden 

pohjalta – näistä ovat esimerkkeinä uurnahautausmaan asemakaava tai ker-
rostaloasemakaavat. 

 
Asemakaava on kaavana yleiskaavaa tarkempi ja voimaan tullessaan korvaa 

yleiskaavan. Yleiskaava vaikuttaa kuitenkin asemakaavaan siten, ettei laadit-
tava asemakaava saa olla ristiriidassa alueella voimassa olevan yleiskaavan 

kanssa. Asemakaavassa määritetään alueet yleiskaavaa tarkemmin, mm. tontit 
ja kadut, puistot, rakennusoikeudet ja rakennuspaikat. Asemakaavaan laadit-

tavat selvitykset ovat myös tarkempia kuin yleiskaavaa varten laadittavat. 
Asemakaavamääräyksillä voidaan määrätä hyvinkin tarkasti kaavoitetulla alu-

eella tapahtuvat toiminnot kuten esimerkiksi rakentaminen. 

 
 

 
 

Keskusta-alueen asemakaavat 
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Keskustan asemakaavapäivitykset 2000-2012 

Kaavamuutoksen tarkoituksena oli monilta osin vanhentuneen asemakaavan 

kokonaisvaltainen uudistaminen nykypäivän rakentamistarpeita vastaavaksi 
sekä asemakaavan siirto numeeriselle pohjakartalle. Samassa yhteydessä 

myös merkinnät uudistuivat ja yhtenäistyvät. Muutoksen yhtenä tavoitteena oli 
muuttaa Tammelantien varren kerrostalotontteja rivi- ja omakotitalorakenta-

miseen. Asemakaava-aluetta laajennettiin Matintuomion teollisuusalueelle sekä 

Kirkonkylän ja Heikkilän kaava-alueiden väliselle, suurelta osin jo toteutuneelle 
asuntorakentamisalueelle. Lisäksi mukaan otettiin Syrjänharjulla sijaitsevan 

liikuntakeskuksen alueet. Asemakaavan uudistamisesta päätettiin kunnan talo-
usarvion laadinnan yhteydessä vuonna 1998. Keskusta-alue jaettiin kuuteen 

kaava-alueeseen, jotka laadittiin itsenäisinä kaavoina. Alueet olivat idästä län-
teen: 

1. Anttila 
2. Hevoniemi 

3. Kirkko 
4. Jussila 

5. Rauhaniemi-Matintuomio 
6. Kytö 

Kaikki osa-alueet ovat tulleet voimaan, ainoastaan Jussilan kaava-alueen osal-
ta osa rantaa on valituksenalainen ja käsittelyssä korkeimmassa hallinto-

oikeudessa. 

 

 
Asemakaavojen sijoittuminen kunnassa 
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Siiki-Mutalan asemakaava 2007-2011 

Kunnan omistamalle alueelle ja sen lähiympäristöön päätettiin laatia asema-

kaava kyläympäristöön soveltuvaa omakotirakentamista varten. Asemakaava 
tuli vireille kunnanhallituksen päätöksellä 7.5.2007. Kaavoittajaksi valittiin ark-

kitehtitoimisto A+, jonka luovuttua kaavoituksesta kaavatyötä jatkoi kunnan 
kaavoittaja. Kaavassa rakentaminen sopeutetaan huolellisesti maakunnallisesti 

arvokkaaseen Mustialan ja Kaukjärven kulttuurimaisemaan. 

Tammelan kunnanhallitus päätti 30.6.2008 alueen asukkaiden aloitteesta laa-
jentaa kaava-aluetta länteen päin niin, että läheiset maatilojen päärakennukset 

/ asuinrakennukset tulevat kaavan piiriin.  
Siiki-Mutalan asemakaava tuli voimaan 12.8.2011. 

 
Tupasuon asemakaava 

Alueelle kaavoitettiin pieni kahden tontin teollisuusalue tarkoituksena laajentaa 
Forssan kaupungin puolelle jo kaavoitettua teollisuusaluetta Tammelan kunnan 

puolelle. Kaava laadittiin maanomistajan tarpeesta rakentaa toiselle tonteista 
teollisuushalli, joten maanomistajan ja kunnan välillä laadittiin maankäyttö- ja 

luovutussopimus kaavoitettavaan alueeseen ja alueen liikenneyhteyksiin liitty-
en. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 13.9.2010 § 45. 

ja kaava kuulutettiin voimaan 31.1.2011. 
 

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava 2008-2011 

Tammelan kunnanhallitus aloitti kokouksessaan 25.8.2008 Kaukjärven teolli-
suusalueen asemakaavatyön. Kunnan pyrkimyksenä oli luoda yrityksiä ja teol-

lisuutta kiinnostava teollisuusalue, jossa on eri kokoluokkien tontteja yhdistä-
mällä mahdollisuus laajentaa tonttia. Pyrkimyksenä on myös korkealaatuisen 

ja ympäristöystävällisen teollisuusalueen syntyminen, jossa kestävän kehityk-
sen kysymyksiä ratkotaan sekä viimeisintä teknologiaa käyttäen, että vanhoja 

hyväksi koettuja ratkaisuja kuten rakennusten sijoittelua hyödyntäen. 
Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava tuli voimaan 12.8.2011. 

 
Rauhaniemen asemakaava 2009- (yksityinen) 

Rauhaniemen asemakaava/asemakaavamuutos suunniteltiin vuoden 2007 kaa-
voituskatsauksessa otettavaksi mukaan Kirkonkylän asemakaavan muutok-

seen, mutta se päätettiinkin tehdä omana kaavanaan, sillä Rauhaniemen alu-
een suurin maanomistaja Rauhaniemen perikunta oli kiinnostunut olemaan 

mukana alueen kaavoittamisessa. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen 

(1.8.-30.8.2011) selvitettiin alueen rakentamiskustannuksia kunnan ja yksityi-
sen maanomistajan välistä maankäyttö- ja kaavoitussopimusta varten. Kaavoi-

tus on ollut pysähdyksissä ja jatkuu, kun kustannuksista on sovittu kunnan ja 
maanomistajan välillä. 

 

Niemi-Eskolan asemakaavamuutos 2009- (yksityinen) 

 

Tammelan kunta aloitti vuonna 1999 keskustan kaavojen ajantasaistamisen 

laatimalla uusia kaavoja keskusta-alueelle. Niemi-Eskolan alue kuului alkujaan 
Kirkon asemakaava-alueeseen, mutta jätettiin tästä loppuvaiheessa pois alu-

een ristiriitaisten maanomistajatavoitteiden vuoksi. Niemi-Eskolan alueen kaa-
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voittaminen jatkaa kunnan jo aikaisemmin tekemää linjausta ja tätä kautta 
saadaan puuttuva palanen Tammelan keskustasta päivitettyä ajan tasalle, 

etenkin koska alue on keskeisellä paikalla Tammelan vanhan kirkonkylän alu-
eella, Pyhäjärven rantamilla. Alueella on osin voimassa asemakaava vuodelta 

1988, suurimmaksi osaksi voimassa oleva asemakaava alueella on vuodelta 
1977. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.5.2009 päättänyt aloittaa Tammelan kes-

kustassa Niemi-Eskolan asemakaavamuutostyön. Kunnanhallitus esitti kunnan-
valtuustolle kaavan hyväksymistä kokouksessaan xx.x.2012, mutta alueelta 

ilmenneet luonnonsuojelulliset tarpeet siirsivät kaavan hyväksymistä. 
 

Eerikkilän asemakaava 2011-2013 (yksityinen) 

Eerikkilän urheiluopistolla on suunnitelmia urheiluopiston alueen kehittämisestä 

entistä toimivammaksi ja houkuttelevammaksi. Suunnitelmiin liittyy melko mit-
tavasti täydennysrakentamista, joten alueelle laadittavan osayleiskaavan poh-

jalta urheiluopistolle tulee laatia asemakaava. Kunnanhallitus aloitti kaavoitta-
misen kokouksessaan 7.2.2011. Kaavoitusprosessista laadittiin kunnan ja 

maanomistajan välillä maankäyttö- ja kaavoitussopimus. 
Kaava oli luonnoksena nähtävillä 19.11.-19.12.2012. Kaavaehdotus asetetaan 

nähtäville syksyllä 2013. 
 

Pääjärven ranta-asemakaava 2011-2014 (yksityinen) 

UPM-Kymmene Oy esitti kunnalle omistamansa maa-alueen kaavoittamista 
selvittääkseen ja muodostaakseen alueen rakennuspaikat. Kunnanhallitus 

päätti kokouksessaan 4.7.2011 § 178 aloittaa UPM-Kymmene Oy:n lukuun 
ranta-asemakaavan laatimisen Pääjärvelle ja Haukilammille UPM-Kymmene 

Oy:n omistamille maille. Kaavan ja siihen liittyvän emätilakartoituksen laatii 
Ympäristönsuunnittelu Oy maanomistajan kustannuksella. 

 
Uurnahautausmaan asemakaava 2012-2014 (Kirkkopellon asemakaa-

vamuutos) 

Uuden hautausmaan asemakaava 2015 - 

Tammelan seurakunnan hautausmaa-alue riittää alustavien arvioiden mukaan 
vielä ainakin kymmeneksi vuodeksi. Jotta painetta uuden hautausmaan raken-

tamiselta voitaisiin siirtää eteenpäin, tulisi seurakunnalla olla houkutteleva uur-
nahautausmaan tuhkauksen yleistymiseksi. 

 

Uurnahautausmaan asemakaava aloitettiin kunnanhallituksen kokouksessa 
20.8.2012. Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.5.-28.6.2013 

 
Uuden hautausmaan vaihtoehtoja on alustavasti tutkittu vuoden 2009 aikana 

ja selvittelyä jatketaan tulevien vuosien aikana. 
 

Kydön korttelien 738 ja 738 B asemakaavalaajennus  

Kydön asemakaava-aluetta laajennettiin viidellä uudella tontilla, jotka sijoittui-

vat kunnan omistamalle maalle. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ko-
kouksessaan 15.4.2013 § 30. 
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Lamalan asemakaava 2014-2016 

Tammelan keskustaajama tulee tulevaisuudessa laajenemaan nykyisille reuna-

alueilleen. Tähän liittyen Lamalan asemakaava laaditaan tehdyn osayleiskaa-
van mukaisesti siten, että tarkat rakentamiseen soveltuvat paikat ja rakennus-

oikeus tutkitaan. Alueesta on tehty alustavia luonnoksia maanomistajan ja 
kunnan välille laadittavan maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen pohjaksi. 

 

Mustialan asemakaava 2015-2016 

Mustialan asemakaava laaditaan työn pohjana toimivan Mustialan osayleiskaa-

van mukaisesti. Alueella on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, Mus-
tialan maanviljelysopisto puistoineen. Alue on myös maakunnallisesti arvokasta 

Mustialan ja Kaukjärven kulttuurimaisemaa. Kaikki rakentaminen ja toiminnot 
alueella tulee tutkia tarkoin, ettei arvokasta ympäristöä vaarannettaisi, sillä 

keskustan läheisyys luo kiinnostusta etenkin maatalousopiston ulkopuolisten 
alueitten tiiviimmin asuttamiseksi, kuten Uudenkyläntien varrelle. Myös Hä-

meen ammattikorkeakoulun yksikön sijoittuminen Mustialaan vaatii varautu-
mista toimintojen kehittämiseen. 

 
Hykkiläntien varren asemakaava 2016 - 

Tammelan keskustaajama tulee tulevaisuudessa laajenemaan nykyisille reuna-
alueilleen. Tähän liittyen Lamalan asemakaava-aluetta tullaan tarvittaessa täy-

dentämään Hykkiläntien varteen sijoittuvalla asumisella. Asemakaava tullaan 

laatimaan osayleiskaavan mukaisesti siten, että tarkat rakentamiseen soveltu-
vat paikat ja rakennusoikeus tutkitaan.  

 
Sinipäänsuon teollisuusalueen asemakaava, 2016 - 

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa on Kiimassuon jätteidenkäsittelyalueen laa-
jentumissuunta osoitettu Tammelan kunnan puolelle. Alueen erittäin todennä-

köiseen laajentumiseen ja siihen liittyviin teollisuusalueisiin liittyen alueelle tu-
lisi laatia asemakaava. Asemakaavan aloittaminen on kuitenkin riippuvainen 

maanomistajien toimista maidensa suhteen. 
 

Keskustan pienet asemakaavapäivitykset 2007 – 2016 

Tammelan keskustaajaman alueella tehdään tarpeen mukaan pieniä asema-

kaavamuutoksia uusien tarpeiden ilmetessä. Tällaisia ovat: 
 

Kydön korttelin 601 ja 602  asemakaavamuutos (voimaan 30.1.2009) 

- vanhusten palvelutalon mahdollistava kaavamuutos 
 

Kydön korttelin 715 asemakaavamuutos (voimaan 23.1.2011) 
- kahden tontin rajaviivan korjaus 

 
Kydön korttelin 722 asemakaavamuutos (voimaan 23.1.2011) 

- tonttirajojen korjaamista 
 

Anttilan korttelin 502 asemakaavamuutos (voimaan 24.8.2011) 
- rivitalotonttien muuttaminen asuinpientalotonteiksi 
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Kydön korttelin 732 asemakaavamuutos (voimaan 12.1.2012) 
- kahden tontin yhdistäminen yhdeksi 

 
Jussilan korttelin 165B asemakaavamuutos (voimaan 30.5.2012) 

- polttoaineenjakelupisteen mahdollistava kaavamuutos S-
marketin tontille 

 

Kydön korttelin 738 asemakaavamuutos (aloitettu 18.2.2013) 
- tonttirajan korjaaminen ja kevyenliikenteenyhteyden mahdollis-

taminen alueelle 
 

Jussilan korttelin 153 asemakaavamuutos (aloitettu 4.3.2013) 
- kahden asuinpientalotontin muutos takaisin kerrostalotonteiksi 

 
Kirkon korttelin 255 asemakaavamuutos (aloitettu 2.9.2013) 

- Siwan tontin rakennusoikeuden muutos kahden kerrostalon mah-
dollistavaksi 

 
Kunnantalon tontin asemakaavamuutos (aloitetaan 2013) 

- asemakaavamuutoksella mahdollistetaan kirjastolaajennuksen 
rakentaminen kunnantalon yhteyteen 
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Kaavoituksen aikataulu 
 
Kaavoitusohjelmassa vuonna 2007 laadittiin suuntaviivat kunnan kaavoituksel-

le sekä aikataulu, jossa kaavoitusta toteutettaisiin. Kaavoitusohjelmaa päätet-
tiin myös päivittää ja tarkistaa jokaisella valtuustokaudella. Ensimmäinen päi-

vitys kaavaan tehtiin vuonna 2009. Toinen päivitys kaavoitusohjelmaan tehtiin 
vuonna 2013 valtuuston jälleen vaihduttua. 

 
Kaavoitusohjelman päivittämisen yhteydessä on tarkennettu kaavatilannetta 

vastaamaan toteutunutta tilannetta, sillä luonnollisesti kaavoitusohjelman ul-
kopuolelta on tullut tarpeita kaavoittaa alueita niin yleiskaavoituksella kuin 

asemakaavoillakin. Alkuvaiheen painotus asemakaavoista on vaihtunut yhä 
selkeämmin yleiskaavojen laadintaan, sillä keskustan mittavat asemakaava-

muutokset valmistuivat vuoden 2011 aikana ja saatiin suurimmaksi osaksi 

voimaan vuonna 2012. Asemakaavoja laaditaan lähinnä keskustan alueelle 
muutoskaavoina, jotka mahdollistavat uusien toimintojen sijoittumisen keskus-

ta alueelle ja tätä kautta keskusta suunnitelmallisen kehittämisen yhä viih-
tyisämmäksi. 

 
Aikataulullisesti tavoitteeksi kaavoitusohjelmaan tehdessä asetettiin kolme 

vuotta tavanomaisten yleiskaavojen laadinnassa ja kaksi vuotta asemakaavo-
jen. Tähän aikatavoitteeseen on keskustan suurten asemakaavojen laatimisen 

jälkeen asemakaavojen osalta päästykin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Yleiskaavojen osalta aikataulut ovat venyneet, sillä kaavoitusohjelman mukai-

set kaavakokonaisuudet ovat osoittautuneet kunnianhimoisiksi etenkin aluera-
jausten koon suhteen. Alkujaan esimerkiksi Saari-Kaukola-Ojanen-Portaan 

suhteen oli tarkoitus laatia osayleiskaava 1:5000 tarkkuudella, mutta tällöin 
kaava olisi jouduttu jakamaan neljään tavanomaista vastaavaan yleiskaavaan 

tai tehtävä 2x3 metriä kooltaan oleva kaavakartta.  

 
Konsulttityönä laaditut yleiskaavat suhteessa kaavoitusohjelman yleiskaavoihin 
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Jotta yleiskaavoituksessa voitiin edetä kaavoitusohjelman mukaisesti, joudut-
tiin mittakaavaa muuttamaan 1:10 000 mittakaavaksi ja kehittämään kaavoi-

tusmalli, jolla voitiin edistää ja ohjata alueiden kehittymistä, mutta jotka eivät 
vaatisi tarkemman mittakaavan tutkimista. Aikatauluvenymistä on tullut myös 

suuren aluekoon myötä selvitysten mittavuudesta, sillä alueiden olemassa ole-
va tilanne on kaavoituksessa selvitettävä riittävällä tarkkuudella (mm. luon-

toselvitykset). Yleiskaavoituksen osalta kaavoitusohjelman toteutuminen on 

painottunut aikataulun loppupäähän, mutta esimerkiksi vuodenvaihteessa 
2013-2014 kolme yleiskaavaa etenee ehdotusvaiheen nähtävillä oloon ja tätä 

kautta ovat jo lähellä hyväksymistä. 
 

Kaavoituksen etenemisen osalta aikatauluihin vaikuttavat usein olennaisesti 
maanomistajat ja etenkin se, kuinka paljon maanomistajien mielipiteitä kaa-

voituksessa otetaan huomioon. Tästä hyvänä esimerkkinä on Siiki-Mutalan 
asemakaavaa, jota sekä laajennettiin kesken kaavoituksen maanomistajien 

toiveesta, että muutettiin kaavoituksen aikana useaan otteeseen maanomista-
jille mieleiseksi. Siiki-Mutalassa myös informoitiin kaikkia alueen maanomista-

jia kirjeitse, jolloin saatiin runsaasti maanomistajien mielipiteitä omien maa-
alueittensa suhteen. Aikataulullisesti tämä viivytti kaavoitusta, mutta kaavoitus 

saatiin laadittua siten, ettei valituksia kaavaan tullut. 
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Kaavoitusohjelman 2013 päivitetty aikataulu 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Osayleiskaavat:

Sukulan ja Häiviän osayleiskaava

Saari-Kaukola-Ojanen-Porras osayleiskaava 

Ruostejärven itäosan osayleiskaava 

Letkun osayleiskaava 

Tuulivoiman teemayleiskaava

Kaukjärven ranta-alueiden yleiskaavapäivitys

Pyhäjärven länsirannan yleiskaavapäivitys

Hykkilän ja Lunkaan osayleiskaava

Keskusta-Mustiala osayleiskaava 

Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi osayleiskaava

Juuriniemi-Herttuanjärvi osayleiskaava

Susikkaan ja Myllykylän osayleiskaava

Teuron ja Kuuslammin osayleiskaava

Torron osayleiskaava

Asemakaavat:

Kirkonkylän asemakaavamuutoksia

Siiki-Mutalan asemakaava

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava

Rauhaniemen asemakaava (yksityinen)

Keskustan asemakaavojen muutoksia (Kydön alueen tonttimuutokset, keskustan kerrostalotontit yms.

Niemi-Eskolan asemakaavamuutos

Eerikkilän asemakaava (yksityinen) 

Pääjärven ranta-asemakaava (yksityinen)

Kirkkopellon asemakaavamuutos (uurnahautausmaa)

Kydön korttelien 738 ja 738 B asemakaavalaajennus

Lamalan asemakaava 

Mustialan asemakaava

Uuden hautausmaan asemakaava 

 


