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Kohde ja Kaava-alue kattaa Riihivalkaman ja Kallion kylät
suunnitte- sekä Pyhäjärven lounaisrannalta ruostejärvelle
lualue
ulottuvan alueen. Valtatien 2 kuuluu kaavaalueeseen Nuutintien risteyksestä Ruostejärvelle
ulottuvalla osalla.
Riihivalkaman kylä
Riihivalkaman kylä vanhin kyläalue sijaitsee Kalliojärvestä Pyhäjärveen laskevan joen eteläpuolella. Pyhäjärven ranta ulottui ennen lähemmäksi
kylämäkeä. Tuolloin Riihivalkaman kautta kulki
talvitie, jota pitkin on kuljetettu Tammelan eteläosan kyliin. Kylän vanhat maatalot ovat Riihivalkamantien varrella, ympäröiviä viljelymaita korkeammalla mäkiselänteellä. Pyhäjärven rantojen
osalta rakentaminen on 1900-luvun puolivälin
jälkeen ollut runsasta, kun rantoja on rakennettu
vapaa-ajanasumiseen.
Kuninkaankartasto 1776-1805
Kallion kylä
Kallion kylä on rakentunut Kalliojärven etelärannalle, ympäröiviä suoalueita kuivemmalle alueelle. Kylällä on isossajaossa ollut kolme kantatilaa:
Ryhtä, Mikkola ja Kolmikko. Kalliojärvi on 1900luvun puolivälissä kokonaisuudessaan kuivatettu
ja järvenpohjasta muodostettu peltoaluetta. Kylän
maatalot on sijoitettu maastollisesti korkeammille
paikoille kuivatun järven rannoille tai savimaalta
nouseville loiville kallio- ja moreenikummuille.
Kallion ja Riihivalkaman kylien välitse kulkee
vilkas valtatie 2.
Ruostejärven pohjoispuoli
Ruostejärven kohdalla kaava-alue rajautuu Eerikkikän alueeseen, jolle on laadittu osayleiskaava 2013. Ruostejärven rannalla on tiivistä lomaasutusta.

Senaatinkartasto 1860-1914

Kylien alueella elinkeinotoiminta perustuu pitkälti
maatalouteen ja siihen liittyviin elinkeinoihin. Kyliin ja ranta-alueille on vuosien aikana muodostunut paljon kesäasutusta, joka näkyy myös elinkeinona alueella. Juuri kaava-alueen ulkopuolelle
sijoittuu Riihivalkaman koulukeskus päiväkoteineen. Alueella oleva Riihivalkaman työväentalo
on edelleen käytössä kokoontumispaikkana.
Etenkin kaava-alueen Ruostejärven läheisyydessä olevat alueet ovat metsäisiä, jossa vakituista
asumista on harvassa.
Kaavallisesti alue rajautuu pohjoisosastaan voimassa olevaan Häiviän ja Similänkulman
osayleiskaavaan ja itäosastaan käynnissä olevaan Saari-Kaukola-Ojanen-Porras osayleiskaavaan. Kaavoituksellisesti eri yleiskaavat muodostavat toteutuessaan yhtenäisen kaava-alueen
Pyhäjärven ympärille.
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Tammelan kunnan tavoitteena on kaavoituksen
avulla saada kattava kokonaiskuva alueesta,
jolloin alueen kehittymistä voidaan ohjata alueen
ominaispiirteet huomioon ottaen. Myös kaavaalueen liittyminen koko kunnan muodostamaan
laajempaan kokonaisuuteen tulee kaavoituksessa huomioon otetuksi. Etenkin kaava-alueen
pohjoisimmat osat liittyvät kunnan Riihivalkaman
koulukeskuksen läheisyyteen, Eerikkilän osalta
puolestaan tulee varmistaa alueen kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Pyhäjärven ja
Ruostejärven rantarakentamisen osalta tutkitaan
mahdollisuutta vakituiseen asumiseen.

puh 03 41201

Näkymä Riihivalkaman kylältä

Kaavaprosessin tehtävänä on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka avulla voidaan tutkia
alueen maankäytön tarpeita alueen kehittämiseksi. Edellä mainittujen tarpeiden lisäksi kylien täydennysrakentamispaineet selvitetään kaavoituksen avulla, pyrkimyksenä on myös tulevaisuudessa yhtenäistää ja helpottaa käsittelyä haettaessa rakennuslupia / poikkeamislupia kaavoituksen pohjalta. Myös maatalouteen liittyvän elinkeinotoiminnan mahdollistaminen on olennaista
kaavoitusta laadittaessa.
Näkymä Kallion kylältä
Kaavoituksen tavoitteena on myös turvata aluerajauksen alueella olevat maakunnallisesti arvokkaat kylä- ja maisema-alueet, jotka omalta osaltaan ohjaa kaava-alueen maankäytön suunnittelua ja etenkin uutta rakennuskantaa - tavoitteena
on kylien kehitystä edistävän täydennysrakentamisen ohjaaminen, alueen ja kylien täydennysrakentamispaineet ja mahdollisuudet pyritään selvittämään kaavoituksen pohjaksi mm. maanomistajien toiveita ja ajatuksia keräämällä ja tarvittaessa emätilaselvityksiä tekemällä tilojen rakennusoikeuksien selvittämiseksi, vaikkakin todennäköisimmin kaava laaditaan enemmän strategisena tavanomaisena osayleiskaavana. Työssä
Näkymä Kallion kylältä
laaditaan rakennustapaohjeisto rakennusvalvon- Valokuvat Laura Vikman, Tammelan kunnan
nan avuksi.
rakennusinventointi 2009
Kaava-alueen halki menevä valtatie 2 on sekä
alueen kehittämistä mahdollistava että rajoittava
tekijä – valtatie mahdollistaa alueelle hyvät ja
nopeat liikenneyhteydet, mutta tämä tarkoittaa
myös liittymärajoituksia valtatielle. Kaavoituksen
yhteydessä voidaankin tutkia alueen paikallisen
liikenneverkon mielekästä liittymistä valtatiehen,
sillä jo nykyisellään tienpitäjällä on painetta alueen olemassa olevien liittymien vähentämiseen.
Eerikkilän alueelle on maakuntakaavatasolla
tutkittu virkistysreittien ja valtatien kohtaamista
esittämällä alueelle kevyenliikenteen alikulun.
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Alueen kaakkoisosassa kulkee Hämeen Härkätien valtakunnallisesti arvokas tielinjaus maisema-alueineen. Alueen länsipuoli rajautuu Torronsuon kansallispuistoon, pieniä osia kansallispuiston alueesta on kaava-alueella.
Kaavarajauksen alueella sijaitsee 6 kiinteää muinaisjäännöstä: Kallionkylän, Peltolan, Valkeeniemen, Riihivalkaman koulun, Niemäen ja Myllysyrjän asuinpaikat. Irtolöytöjä alueella on kaksi,
Peltola 2 ja Huokuna. Saari-Mäenalanen on
mahdollinen muinaisjäännös, vanha asuinpaikka.

KaavoiKanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006)
tustilanne Riihivalkaman kyläalue on osoitettu kylämäisen
asutuksen alueena, jolla rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetetään (AT/s). Riihivalkaman kyläalue on osoitettu tämän lisäksi
Kiinteät muinaisjäännökset
maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kyläalue on myös osoitettu
maaseudun kehittämisen kohdealueiksi (pystyviiva).
Pyhäjärven ranta-alueelle on osoitettu matkailupalvelujen alue (RM 50), samoin Eerikkilän matkailupalvelujen alue osoitettu kaavaan (RM 53).
Maakuntakaavaan on myös merkitty kalliokiviaineksenottoalue (EOkmu 137), jonka jälkihoidon käyttötavoite on ulkoilu- ja moninaiskäyttö.
Alueen vieressä on luonnonsuojelualueeksi merkitty Niinilammit. Alueeseen kuuluu myös Torronsuon Natura-aluetta ja kansallispuistoa.
Kiinteistä muinaisjäännöksistä kaavassa on osoitettu Myllysyrjän muinaisjäännös.
Alueen halkaiseva valtatie 2 on osoitettu kaavaan
omalla merkinnällään.
Koko kaava-alueen eteläosa Torronsuo reunaOte Kanta-Hämeen maakuntakaavasta
alueesta ja Pyhäjärven eteläosasta on osoitettu
luontomatkailun kehittämisen kohdealueena.
Virkistykseen liittyen kaavassa on esitetty virkistysreittejä (palloviiva) sekä valtatien ali/yli osoitettu kevyenliikenteen yhteystarve (punainen nuoli).
Kaavassa on myös osoitettu sähkölinjoja ja maakaasuputken linjaus.
Kanta-Hämeen maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavapäivityksessä on valtatie 2 osoitettu
liikennekäytävänä, joka mahdollistaa myös PoriHelsinki ratayhteyden. Valtatien varrelle on osoitettu vesi- ja viemärilinja. Myös muinaisjäännöksiä on kaavaan päivitetty. 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu 2014.
Vaihemaakuntakaavan 2. vaihepäivitys hyväksyttiin 1.6.2015, mutta ei ole vielä lainvoimainen. 2.
vaihepäivityksessä on kaava-alueelle osoitettu Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavan 1.
Vähäsuon turpeennostoalue ja Eerikkilän pohja- vaihemaakuntapäivityksestä
vesialue.
Osayleis-

Alueelle ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista
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kaava

yleiskaavaa.

Asemakaava

Alueelle ei ole voimassaolevia oikeusvaikutteista
asemakaavoja.

Forssan
seudun
strateginen
rakennetarkastelu

Forssan seudun strategisessa rakennetarkastelussa Riihivalkaman alue on osoitettu pientalovaltaiseksi taajama-alueeksi, jossa voi olla myös
kerrostalorakentamista. Alueen rakentuminen on
rakennetarkastelussa osoitettu ajankohtaiseksi
toisen toteutusvaiheen aikana ja perustuu PoriHelsinki ratayhteyden rakentumiseen. Tällöin
Riihivalkaman kylän alueelle on osoitettu rautatien ja valtatien joukkoliikennepysäkit. Alueen
kehittämisessä vahvistetaan alueen positiivisia
ominaispiirteitä ja muodostetaan identiteetiltään
omaleimaisia aluekokonaisuuksia. Alueen sisällä
Ote Forssan seudun strategisesta rakennevoi olla myös rakentamattomia alueita, kuten
historiallisia ympäristöjä, maisema-alueita, virkis- tarkastelusta 2011, koko kaava-alue
tys- ja viheralueita ja peltoja.
Kallion kylä on rakennetarkastelussa osoitettu
väljän maaseutuasutuksen ja loma-asutuksen
vyöhykkeeksi, jossa tiivistetään ja täydennetään
rakennuskantaa siten, että syntyy pieniä kylämäisiä kokonaisuuksia. Alueen sisällä on myös rakentamattomia alueita, kuten historiallisia alueita,
maisema-alueita, metsäalueita ja peltoja. Myös
Pyhäjärven ranta-alue on osoitettu vastaavalla
merkinnällä.
Eerikkilän alue on rakennetarkastelussa laajennettu ja osoitettu ne liikunta, urheilu, virkistys ja
vapaa-ajantoiminnoille sekä niihin liittyvälle
tutkimukselle ja opetukselle. Tähän alueeseen
liittyen on Ruostejärven ympäristöön osoitettu
Härkätien matkailupalvelualueen toiminnot, jotka Ote Forssan seudun strategisesta rakennetukeutuvat ensisijaisesti Härkätien Härkätien
tarkastelusta 2011, Riihivalkama-Kallio
kulttuurimatkailuun, Eerikkilän
urheiluopistoon, Hämeen luontokeskukseen sekä
kansallispuistoihin. Eerikkilästä on osoitettu virkistysreitit Torronsuon suuntaan.
Rakennetarkastelussa on osoitettu valtatie 2
kehitettävänä tienä. Valtateihin kytkeytyvää seudullista ja paikallista autoliikenteen verkkoa kehitetään itsenäisesti toimivaksi kokonaisuudeksi
uusien ja/tai parannettavien liittymien avulla.
Valtatien rinnalla rakennetarkastelussa kulkee
Pori-Helsinki rautatieyhteys. Sekä Riihivalkamaan että Ruostejärven pohjoispuolella on osoitettu valtatien ja rautatien alitukset/ylitykset kevyelle liikenteelle. Härkätieltä Riihivalkamaan on
osoitettu uusi rinnakkaistieyhteys yhdistämään
Ruostejärven matkailupalvelujen alueen Riihivalkaman asumisen alueeseen.
Torronsuolta yli valtatien 2 on osoitettu ekologinen yhteystarve, joka yhdistää luontomatkailun,
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retkeilyn ja ulkoilun alueet, jotka muodostuvat
kansallispuistojen, Saaren kansanpuiston ja
maakunnallisten virkistysalueiden ympärille.
Alueelta on osoitettu viisi maatilan suuryksikköä,
joista kolme on Kallion kylällä.
Maanomistus

Alue on suurimmaksi osaksi yksityisessä omistuksessa.

Vaikutusalue

Vaikutuksia tullaan arvioimaan koko siltä alueelta, johon kaavan katsotaan merkittävästi vaikuttavan. Pääosin vaikutukset tulevat kohdistumaan
suunnittelualueeseen ja sen läheisyyteen. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa vaikutuksia koskevaa tietoa suunnittelun, osallistumisen
ja päätöksenteon tueksi. Suunnitteluprosessin
aikana vaikutuksia arvioidaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Arvioinnit tehdään seuraavan ra- Eerikkilän urheiluopisto vahvana toimijana
alueella muodostaa tulevaisuudessakin matkenteen mukaan.
kailupalvelujen alueen ytimen.
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
• asutuksen ja työpaikkojen alueellinen sijoittuminen
• yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä
eheys tai hajaannus
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN
• Moottoriajoneuvoliikenteen järjestäminen
• Eri liikennemuodot
• liikenneturvallisuus
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA
YMPÄRISTÖÖN
• Sosiaaliset vaikutukset: turvallisuuteen,
Eerikkilän kehittymisen, virkistystoimintojen
viihtyisyyteen, sosiaaliseen toimivuuteen, ja turvallisuuden kannalta tulee kaavoitukselarjen sujuvuuteen ja sosiaaliseen tasala varmistaa riittävät yhteystarpeet alueella.
arvoisuuteen
• Terveysvaikutukset
VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KYLÄKUVAAN JA
KULTTUURIPERINTÖÖN
• Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (VAT-alueet) ja
maakunnallisesti arvokas rakennusperintö (MAT)
• Kulttuurimaisema
• Maisema-alueet
• Kyläkuva
• Rakennusperintö
Kuvassa oleva Riihivalkaman työväentalo
• Muinaisjäännökset
• Uuden rakentamisen sopeutuminen ym- toimii alueella kokoontumispaikkana, kuten
hivenen kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva
päristöön
Valkeeniemen Pirttikin.
VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVAROIHIN
• Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto
• Kasvi- ja eläinlajit sekä luonnon moni-
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muotoisuus
Luonnonvarat
Pohjavedet
Natura-alueet

VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄÄN
• Yritysten toimintaedellytykset (sisältää
maatilayritykset)
• Työllisyys
• Kaupalliset vaikutukset

Hivenen kaava-alueen ulkopuolella on Riihivalkaman koulukeskus, jota laajennettiin
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIAvuonna 2013 Tammitarhan päiväkodilla.
TALOUTEEN
• Maan hankinta, kunnallistekniikka, palvelujen toteuttaminen ja ylläpito sekä tulot
• Energian kulutus
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Johanna Enqvist: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa 2005. Museovirasto
Petro Pesonen: Arkeologiset inventoinnit
Tammelassa 2006. Museovirasto
Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset, Hämeen liiton julkaisu V:88,
toim Minna Seppänen, Hämeenlinna
2008
Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen, Geologian tutkimuskeskus GTK: KantaHämeen muinaisrannat. Itämeren varhaisvaiheen visualisointi. Hämeen liiton
julkaisu V:84, Hämeenlinna 2007
Arvokkaat maisema-alueet. Maisemaaluetyöryhmän mietintö. Osa 2, 1993.
Hämeen Härkätie –Maisemanhoidon
yleissuunnitelma, 1997. Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlin- Vesihuollon yleissuunnitelma
na, Hattula, Renko, Loppi ja Tammela.
Natura-alueet ja –selvitykset
Olemassa olevat pohjavesiselvitykset
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt, 22.12.2009. Museovirasto ja
Ympäristöministeriö.
Rakennettu Häme, 2003. Hämeen liitto.
Somerpalo, Sirpa & Luppi, Päivi, 2003.
Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto, Hämeen ympäristö- Ote kirjasta Rakennettu Häme, 2003
keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu.
Hämeen liiton julkaisu II:190
VORSKI-hankkeen rakennetun kulttuuriympäristön inventointeja Tammelassa,
2007-2008.
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Viemäröinnin yleissuunnitelma 2008
Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty vuonna 2006,
Insinööritoimisto Paavo Ristola / Tammelan kunta.
Finngridin sähkölinjasuunnitelmat ja selvitykset

Asukkaiden näkemysten selvittäminen
Kulttuuriympäristöselvitys
Maisemaselvitys
Luontoselvitys (sisältäen liitooravaselvityksen)
Tarvittaessa emätilatarkasteluja
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Osallisia tiedotetaan yleisötilaisuuksista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta sekä kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta Forssan lehdessä,
kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä ulkopaikkakuntalaisille kirjeitse.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset selostuksineen asetetaan nähtäville OAS:n mukaan kunnantalolle ja
kunnan kotisivuille internetissä.
Osallisia ovat kaikki, joiden toimintaan kaava
vaikuttaa:
Yksityiset / yritykset
- maanomistajat
- asukkaat
- maatalousyrittäjät
- alueen yrittäjät
- muut alueella toimivat yritykset (sähköyhtiöt, puhelinyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt)
- alueella tai siihen liittyen toimivat yhdistykset
- naapurit
- kuntalaiset
Viranomaiset
- Hämeen liitto
- Hämeen ELY-keskus (ympäristö)
- Uudenmaan ELY-keskus (liikenne)
- Museovirasto
- Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Tammelan kunta
- ympäristölautakunta
- tekninen lautakunta

Käsittelyaikataulu
Valmistelija

2014- 2017
Miika Tuki, kaavoittaja
Tammelan kunta

Päiväys ja Tammelassa 20.2.2014
allekirjoitus
Miika Tuki, arkkitehti
Palaute

Mielipiteet voi toimittaa osoitteeseen:

Yhteyshenkilö:

Tammelan kunta
Kunnanhallitus
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela

Miika Tuki
Kaavoittaja
Tammelan kunta
31300 Tammela
puh 050 464 32 74
miika.tuki@tammela.fi
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lausunnolle/ kokous
takunta >
kokous
Aluepelastuslaitiedoksi kirje /
lausunnolle
tos >
lausunnolle
SSP Yhtiöt Oy>
’’
’’
Elenia Oy >

”

”

Forssan seu”
”
dun terveydenhuollon kuntayhtymä >
Kaavoituksen etenemisestä ilmoittaminen >>
Kuntalaiset ja
kuulutus (paikal- kuulutus (paikallisyhteisöt >
lislehti, ilmoituslehti, ilmoitustaulu,
taulu, internet)
internet)

Omistajat,
vuokran-haltijat
>
Naapurit >

Muut kuntalaiset >

Toteutunut
aikataulu >>

puh 03 41201

kesä
2017

5. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös
nähtävillä 30 vrk
> virallinen muistu- valitusmahdollisuus
tus > kunnan vasti- hallinto-oikeudelle
ne muistutukseen
30 vrk
Mahdollisuus tehdä
kirjallinen muistutus > kunta antaa
virallisen vastineen

Ilmoitus muistuttajille / kirjallisesti
pyytäneille > valitusoikeus hallintooikeuteen
oikaisukehoitusmahd.
”

lausunnolle/neuvottelu
lausunnolle/neuvottelu
lausunnoltiedoksi
le/neuvottelu
lausunnol”
le/neuvottelu
Kunnanhallitus >
Kunnanvaltuusto >
asettaa nähtäville
hyväksyminen
lausunnolle/kokous
tiedoksi
lausunnolle/kokous

”

”

”

’’

”

’’

”

”

”

kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu, internet) /
kirje
kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu, internet) /
kirje
kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu, internet)

kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu,
internet) / kirje /
neuvottelu
kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu,
internet) / kirje

kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu,
internet) / kirje >
Valitusoikeus hallinto-oikeudelle 30
vrk
kuulutus (paikallis”
lehti, ilmoitustaulu,
internet) / kirje /
neuvottelu
kuulutus (paikallis”
lehti, ilmoitustaulu,
internet) / kirje

kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu,
internet)

kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu,
internet)

Päivämäärä

Päivämäärä

Kuulutus 5.9.2014

Kuulutus

Päivämäärä
Kuulutus
Nähtävillä

Nähtävillä
8.9-7.10.2014
päivitetty, 15.4.2016 Miika Tuki
Tammelan kunnan kaavoitus

Nähtävillä

kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu,
internet)

’’

syksy 2017

6. Voimaantulo

kuulutus

tiedoksi kirje
”
”
”

tiedoksi
tiedoksi

kuulutus (paikallislehti, ilmoitustaulu, internet)

’’

”

’’

Miika Tuki
puh 03 4120507 / 050 464 3274

