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TIIVISTELMÄ 
  
1.2 Kaavan tarkoitus  
  
Laadittavan Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi - osayleiskaavan tavoitteena on paitsi kehittää kyliä ja niiden 
käyttöä, myös turvata aluerajauksen alueella olevat luonto- ja maisema-arvot sekä huomioida vanha 
kulttuuriympäristö. Tavoitteena onkin kehittämisen yhteydessä ohjata täydennysrakentamista kyläalueella. 
Alueen ja kylien täydennysrakentamispaineet ja mahdollisuudet pyritään selvittämään kaavoituksen pohjaksi 
mm. maanomistajien toiveita ja ajatuksia keräämällä.  
 
Osayleiskaavan lähtökohtana on olemassa oleva maankäyttö ja sen kehittäminen alueelta tehdyt selvitykset 
huomioon ottaen. kaavan lähtökohtana on kyläalueiden kehittäminen ja niiden vahvistaminen elinkeinoa 
kuten maataloutta mahdollistaen, mutta kokonaisuuteen myös muut arvot huomioiden - alueelle sijoittuu 
kylä- ja maisema-alueita, jotka kaavoituksessa otetaan huomioon rakentamista ohjaavina tekijöinä. Asumista 
pyritään ohjaamaan yhdyskuntarakenteen kannalta järkeville ja edullisille alueilla kuten toimivien kylien ja 
kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen, mutta myös hallittu haja-asutus mahdollistetaan. Tammelan 
kunnanvaltuuston 22.8.2011 hyväksymän asunto-ohjelman mukaisesti Tammelassa on mahdollista 
monipuolinen asuminen niin tiiviissä taajamassa, vireällä kyläalueella kuin luonnonrauhassa haja-
asutusalueella. 
Pyhäjärven ja Ruostejärven ranta-alueiden vapaa-ajanasutuksen osalta on mahdollista tutkia mahdollisuus 
vakituiseen asumiseen. 
 
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. 
 
Kaavaa laadittaessa alueelta käydään läpi lukuisia olemassa olevia selvityksiä ja laaditaan tarvittaessa 
uusia, jotka omalta osaltaan ohjaavat kaavan laadintaa: alueen palvelurakenteen, liikenteen ja rakennetun 
kulttuuriympäristön olemassa oleva tilanne ja kehitystarpeet selvitetään, samoin alueen luonnonolosuhteiden 
kuten pohjavesien, pelto- ja metsäalueiden sekä kasviston ja eläimistön tila. Kaavoituksen avulla saadaankin 
kattava kokonaiskuva alueesta, jolloin alueen kehittymistä voidaan ohjata alueen vahvuudet ja heikkoudet 
huomioon ottaen. Myös kaava-alueen liittyminen koko kunnan muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen 
tulee kaavassa huomioon otetuksi. 
 
1.3 Kaava-alueen sijainti  
  
Kaava-alue kattaa Riihivalkaman ja Kallion kylät sekä Pyhäjärven lounaisrannalta Ruostejärvelle ulottuvan 
alueen. Valtatien 2 kuuluu kaava-alueeseen Nuutintien risteyksestä Ruostejärvelle ulottuvalla osalla. 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 42 km2, josta 40,5 km2 on maa-aluetta ja 1,5 km2 vesialuetta. 
 
1.4 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Tammelan kunnanhallitus aloitti kaavoituksen kokouksessaan 3.3.2014 (§ 60) ja hyväksyi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Kaavoitustyöstä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä olosta on julkisesti ilmoitettu Forssan lehdessä 5.9.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
ollut virallisesti nähtävillä 8.9-7.10.2014 välisenä aikana kunnanvirastolla ja internetissä.  
 
Kaavaprosessi alkoi selvitysvaiheella, jolloin mm. Suomen luontotieto Oy:n biologi Jyrki Matikainen kartoitti 
kaavoitettavan alueen luontotyypit ja eläimistön. Kaavoitustyön selvitysvaiheessa alueella vierailtiin useaan 
otteeseen niin selvitysten laatijoiden kuin kaavan laatijoidenkin toimesta. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  
 
Alueen yleiskuvaus ja kehitys  
  
Kaava-alue jakautuu useampaan erityyppiseen osaan, siinä missä Kallion ja Riihivalkaman kylät ovat 
perinteistä kyläasutusta maatiloineen, on Ruostejärven alue metsäistä aluetta, jossa asumisen painotus on 
vapaa-ajanasumisella Ruostejärven rannalla. Myös Pyhäjärven ranta-asutus on merkittävä kokonaisuus 
alueen tulevaisuutta pohdittaessa. 
 
Kallion kylä on sijoittunut aikoinaan Kalliojärven rannalle ja sittemmin järvin on ensin soistunut ja tämän 
jälkeen kuivatettu laajaksi peltoalueeksi. Kallion kylälle ominaista ovatkin laajat peltoalueet ja metsäalueiden 
reunoille tai metsäsaarekkeisiin sijoittuvat maatilat.  
 
Riihivalkaman kylä on sijoittunut Kalliojärvestä Pyhäjärveen laskevan joen läheisyyteen. Riihivalkaman kylän 
rakennuskanta on sijoittunut perinteisesti mäkiselänteelle kylätien varrelle, kyläraitin kummallekin puolella 
ovat laajat yhtenäiset peltoaukeat, vaikkakin 1900-luvun puolivälissä rakennettu valtatie 2 katkaisee 
yhteyden länsipuoliselle Kallion kylän peltoalueelle. Kyläraitin lisäksi maatiloja on sijoittunut peltoaukeiden 
reuna-alueille. 
 
Kaava-alueella elinkeinotoiminta perustuu pitkälti maatalouteen ja siihen liittyviin elinkeinoihin. Alueella on 
useampia isoja maatiloja, vaikkakin eläintilojen määrä on ollut laskussa. 
Suuri muutos alueelle on ollut valtatien 2 rakentaminen, joka on käytännössä Kallion ja Riihivalkaman osalta 
halkaissut aikaisemmin yhtenäisen alueen kahteen osaan. Valtatie kuitenkin mahdollistaa alueen hyvän 
saavutettavuuden, vaikkakin vilkasliikenteinen tie tuo omia rajoituksiaan toimintaan alueella. 
Palveluja alueella ei juurikaan ole, mutta välittömästi kaava-alueen läheisyydessä on Riihivalkaman alakoulu 
ja sen yhteydessä oleva päiväkoti. Kokoontumistilana toimiva Valkeenimen Pirtti on sekin alueen 
läheisyydessä, valtatien 2 varrella. Riihivalkaman työväentalo on kaava-alueella. 
    

Kaavallisesti alue rajautuu pohjoisosastaan voimassa olevaan Häiviän ja Similänkulman osayleiskaavaan ja 
itäosastaan kunnanvaltuuston hyväksymään Saari-Kaukola-Ojanen-Porras osayleiskaavaan. Länsiosa 
puolestaan rajautuu käynnissä olevaan Torron osayleiskaavaan ja lounaisosa kunnanvaltuuston 
hyväksymään Letkun osayleiskaavaan. 

 
Näkymä kohti Forssaa, oikealla Riihivalkaman kyläasutusta, valtatien vasemmalla puolella Kallion kylää. 
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Näkymä Kallion kylälle 

 
Näkymä Riihivalkaman kylälle 
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Kaava-alue kuninkaankartastossa (1776–1805)  – ei mittakaavassa 

Kuninkaankartasto 1776-1805 
 
Kallion ja Riihivalkaman kylät ovat vanhoja asuinpaikkoja, joissa on ollut asutusta jo satoja vuosia sitten. 
Alue on vuosisatojen ajan ollut maaseutua ja sen elinkeino perustunut maanviljelyyn, mistä osoituksena ovat 
alueen vanhat peltoaukeat, jotka jo vuosien 1776-1805 kartoista näkyy.  
Kalliojärvi on vielä ollut aito järvi, jonka rannalle Kallion kylä on sijoittunut. Kylällä on isossajaossa ollut kolme 
kantatilaa: Ryhtä, Mikkola ja Kolmikko. 
Riihivalkaman kylä on Kalliojärvestä Pyhäjärveen laskevan joen läheisyydessä. 
Ruostejärvellä ei asutusta ole ollut, vaan alue on metsää. 
Riihivalkaman kyläraitti on kartassa osoitettu. Kallion kylällä on jokseenkin nykyistä vastaavat yhteydet, mm. 
Kallion kylän ja Torronsuon välisellä harjanteella kulkeva yhteys on kartassa.  
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Myös Härkätien suuntaan alueelta on ollut kulkuyhteyksiä, mm. Riihivalkaman kautta kulki talvitie, jota pitkin 
on kuljetettu Tammelan eteläosan kyliin.  
. 

 
Kaava-alue venäläisissä topografi kartastoissa (1860–1914)  – ei mittakaavassa 

 
Venäläiset topografikartat 1860-1914 
 
Vuosien 1860–1914 aikana laadituista venäläisistä topografikartoissa Kallion ja Riihivalkaman peltoalueet 
ovat kasvaneet ja maatilojen määrä lisääntynyt. Riihivalkamassa maatiloja on rakentunut kyläkeskukselta 
kohti Pyhäjärveä, uusien peltojen laitamille. 
Kalliojärvi on soistunut. 
Ruostejärven alue on edelleen asumatonta metsämaata, tosin järven länsirannan tuntumaan on rakentunut 
maatila. 
Aikaisemmat yhteydet ovat säilyneet, minkä lisäksi kartassa on myös muita yhteyksiä kuten tie Pyhjärven 
länsipuolta kirkonkylälle. Tieyhteys Ruostejärvelle ja edelleen Härkätielle on kartassa selkeämmin kuin 
kuninkaankartastossa. 
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Pitäjänkartta vuodelta 1922  – ei mittakaavassa 

 
Pitäjänkartat 1922 
 
Vuoden 1922 pitäjänkartoissa tilanne on jokseenkin vastaava venäläisten topografikarttojen kanssa. 
Maatilojen ja asutuksen määrä on lisääntynyt, mm. Ruostejärven länsirannan tuntumassa on yhden maatilan 
sijasta useampi. 
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Alue on Kallion ja Riihivalkaman kylien osalta säilynyt maatalousalueena 1900-luvun ajan aina nykypäivään 
asti. Peltoaukeat ovat säilyneet vuosisatojen ajan yhtenäisen ilmeensä säilyttäen. Vuosien aikana 
jälleenrakennuskaudella tilakeskusten määrä alueella kasvoi, mutta alueella on edelleen myös jäljellä 
vanhoja maatiloja. Ruostejärven alue on ollut osa laajaa yhtenäistä metsä-aluetta. 
 
Viime vuosisadan aikana alueelle kehittyi paitsi uutta asumista, myös palveluja kuten kyläkauppoja. Nämä 
valitettavasti ovat lopettaneet toimintansa, eikä alueella enää ole päivittäistavarakauppoja. Julkisia palveluja 
kuten kansakoulu rakennettiin Riihivalkamaan, kaava-alueen ulkopuolelle. Koulu on edelleen käytössä, 
2010-luvulla koulun yhteyteen rakennettiin uusi päiväkoti. 
 
Pyhäjärven ja Ruostejärven rooli virkistyksessä ja matkailussa kasvoi koko 1900-luvun. Kummankin järven 
rannoille sijoittui runsaasti kesäasumista 1900-luvun puolivälin jälkeen. 
 

Tultaessa 2000-luvulle alueen perusteet kuten kylärakenne ja avoimet peltoaukeat olivat säilyttäneet 
piirteensä, mutta moderni aika on tuonut alueelle omat ominaisuutensa vapaa-ajanasumisen muodossa. 
Maanviljelys on myös muotoutunut 1900-luvun pienviljelyksestä suurmaataloudeksi, joka on tarkoittanut 
alueella eläintilojen vähentymistä ja maatalouden suuntautumista peltoviljelyyn, jota voi tarvittaessa hoitaa 
sivutoimisestikin. Varsinaisissa kyläkeskuksissa ei ole enää juurikaan liiketiloja, sillä liikkumisen helpottuessa 
ovat alueen palvelut vähentyneet. 
 

Alueelle pyritään kaavoittamisella luomaan linjauksia ja tulevia kehityssuuntia, jotta alue rakentuisi ja 
kehittyisi vastaamaan tulevia haasteita, mutta kuitenkin säilyttäisi ominaispiirteensä kuten kyläympäristön. 
Rakentamispaine alueella on melko vähäistä, etenkin uuden rakennuskannan rakentaminen on lähinnä 
vanhaa rakennuskantaa uusivaa, poikkeuksena palstoitussuunnitelma-alue Riihivalkaman kyläalueen 
pohjoispuolella. 
Tilastollisesti vuosien 2000-2005 aikana koko Riihivalkaman alueen väestönkasvu oli 36 henkilöä, mutta 
väestönkehitys laantui vuosien 2005-2010 aikana, jolloin väestönkasvu oli vain 4 henkilöä. Vuosien 2010-
2013 aikana väestökehitys muuttui tappiolliseksi 26 henkilöllä.  
Kallion kylän osalla vuosien 2000-2005 aikana lisäystä oli 10 henkilöä,  mutta vuosien 2005-2010 aikana 
vähennystä oli kolme ja vuosien 2010-2013 aikana 11 henkilöä. 
Ruostejärven osalta muutoksia ei juurikaan ole, sillä alueella ei ole vakituista asumista yksittäisiä tapauksia 
lukuun ottamatta. 

 
2.2 Maisema ja luonnonympäristö  
 
Suuri osa alueesta on luonnontilaista metsäaluetta, mutta alueella näkyy myös ihmisen kädenjälki siten, että 
maisemat koostuvat paljolti kulttuurimaisemista eli ihmisen muokkaamista pelloista ja asutussaarekkeista. 
Ympäristöä myös hoidetaan siten, että se säilyisi mahdollisimman perinteisenä eli peltoja viljellään edelleen.  
Suuren peltoalueen muodostaa kuivattu Kalliojärvi, jonka alueelta valumavedet johdetaan kanaalia pitkin 
Pyhäjärveen. 
Kaava-alueen peltoalueet sijoittuvat Kallion ja Riihivalkaman kylille, Ruostejärven suunta on yhtenäistä 
metsäaluetta. Tällä metsäalueella on pienehkö kolmionmallinen luonnonsuojelualue. Metsäalueella on myös 
useita pieniä metsälampia. 
Alue rajoittuu länsiosastaan melkeinpä kokonaan Torronsuon luonnonsuojelualueeseen, 
luonnonsuojelualueesta on myös pieniä osia kaava-alueessa. 
Kallion ja Riihivalkaman väliselle alueelle sijoittuu Vähäsuo, josta nostetaan turvetta. 
 
Suomen luontotieto Oy:n biologi Jyrki Matikainen kartoitti kaavoitettavan alueen luontotyypit ja eläimistön: 
 
Suunnitellulla osayleiskaava-alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia luontotyyppejä. Alueella 
esiintyy metsälehmuksia), mutta vain yksittäin, eikä metsälehmuslehtoja ole alueella jäljellä. Metsälain 10§ 
tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä on alueella niukasti johtuen kallioiden ja ojittamattomien 
pikkusoiden vähäisestä määrästä alueella. 
Alueen maapohja on metsäalueilla melko karua ja selkeitä lehtokuvioita ei alueella esiinny. Alueella on siellä 
täällä hyvin pienialaisia harmaaleppäkuvioita, jotka aluskasvillisuuden puolesta voisi lukea lehtoihin.  Alueella 
ei ole laajoja avokallioita ja useimmat jyrkänteetkin ovat liian matalia täyttääkseen Metsälain määritelmän 
erityisen tärkeästä elinympäristöstä (jyrkänne). Niinimäen jyrkänne sekä Kivilammin kosteikko ovat selkeitä 
Metsälakikohteita. 
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Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä on alueella niukasti ja poikkeuksetta alueen 
purot on oikaistu metsäojiksi eikä lähteitä alueella ole. Pohjavesipurkaumia alueella on, mutta niistäkin 
useimmille on rakennettu kaivo tai niitä on muokattu kaivamalla.  
Alueen suot ovat kaikki ojitettuja ja näillä kohteilla soinen luontotyyppi on jo muuttunut metsäiseksi 
luontotyypiksi. Vanhoja metsiä ei alueella ole yhtä kuvioita lukuun ottamatta ja varttuneidenkin 
metsäkuvioiden osuus metsäpinta-alasta on hyvin pieni. 
 
Alueella on elinvoimainen liito-oravakanta ja asuttuja elinpiirejä löydettiin 3. Muista luontodirektiivin liitteen IV 
lajeista alueella tavataan viitasammakoita. Direktiivilajeihin kuuluvia sudenkorentoja etsittiin rutiininomaisesti 
tuloksetta alueen lampien reunuksilta. Osayleiskaava-alueella esiintyy 3-4 lepakkolajia, joista sekä 
pohjanlepakko että vesisiippa ovat alueella runsaita. Alueen pesimälinnusto on tyypillistä peltojen ja 
havumetsien peruslajistoa. Lintudirektiivin liitteen lajeja alueella esiintyy runsaasti, mutta useimmat lajit ovat 
Suomessa tavallisia. Pyytä lukuun ottamatta alueen kanalintukanta on heikko. Uhanalaisia putkilokasveja ei  
alueelta löytynyt. Alueen maapohja on melko karua ja reheviä ympäristötyyppejä on lähinnä peltojen 
reunuksilla. Vain teiden pientareilla tavataan runsaammin ketolajistoa, mutta vaateliaat ketolajit puuttuvat 
alueelta. Merkittäviä perinnebiotooppeja ei alueella ole. Riihivalkaman kylän alueella on muutamia 
laidunkohteita, joissa laidunnus on kuitenkin aloitettu uudestaan pitkän tauon jälkeen. 
 
Alueen lähiympäristössä on useita luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. Näistä lähin on alueen 
etelä- ja lounaispuolella sijaitseva Torronsuon kansallispuisto. Osayleiskaavan mahdollistama tuleva 
maankäyttö ei uhkaa eliöiden kulkureittejä Ruostejärven osa-alueella. Kalliojärven alueella Torronsuon ja 
Kalliojärven laajan peltoaukean välinen kynnäs on selkeä ekologinen käytävä, joka kannattaa huomioida 
alueen maankäytön suunnittelussa. 
 

 
Kallion kylä rajautuu Torronsuon kansallispuiston alueeseen. 

 
2.3 Yhdyskuntarakenne ja palvelut  
  
Yhdyskuntarakenteen kannalta alue on perinteistä maatalousaluetta, jolla on paikoin luonnon- ja 
kulttuuriympäristön arvoja, jotka ohjaavat tulevaa rakentamista. Tiivein rakennuskokonaisuus on 
Riihivalkamassa kyläraitin varrella. Alueen asuinympäristö on pientä palstoitusaluetta lukuun ottamatta 
perinteistä kyläympäristöä peltoineen ja metsäalueineen. 
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Kaupallisia palveluja kyläalueilla ei juurikaan ole, lähinnä olemassa olevien tilakeskusten yhteyteen voi 
sijoittua erilaisia toimintoja.  
 
Eteläosastaan kaava-alue rajautuu Eerikkilän urheiluopistoon, jossa on lukuisia liikuntaan ja matkailuun 
liittyviä palveluja kuten erilaisia urheilupaikkoja, ravitsemuspalveluja ja majoitusta. 
 

  
Eerikkilän urheiluopisto Ruostejärvellä 

 
 
2.4 Historiallisesti arvokkaat alueet ja muinaisjäännökset 
 
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 
Alueella on Kallion kylän ja Riihivalkaman kylän kylätontit. 
 
Itäosastaan kaava-alue rajautuu pieneltä matkalta valtakunnallisesti arvokkaaseen Hämeen Härkätiehen ja 
sen maisema-alueeseen. 
 
2.5 Rakennettu ympäristö  
  
Alueen rakennuskantaa on käyty läpi alueelta laaditussa seudullisessa rakennuskannan inventoinnissa (Ks. 
Vorski-inventointi). 
 
Inventoinnissa on esiin nostettu kohteet (kohdenumero edellä): 
 
20 Kallion viljelysmaisema 
62 Riihivalkaman kulttuuriympäristö 
64 Riihivalkaman työväentalo 
69 Saaren kartanon Kivilammin torppa 
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Riihivalkaman työväentalo 

 
2.6 Sosiaalinen ympäristö  
  
Alueen asutut osat ovat kokonaisuudessaan perinteistä maalaisympäristöä, osin laajojen peltoaukeiden 
reunamille sijoittuneita maatiloja ja asuinrakennuksia, osin tiiviimpää kyläympäristöä. Kyläkeskukset toimivat 
alueiden sosiaalisina keskuksia, näihin sijoittuvat myös kyläyhdistysten ja muitten yhdistysten 
kokoontumiseensa käyttämät tilat kuten Riihivalkaman työväentalo. Aivan alueen tuntumassa on 
Riihivalkaman koulu sekä Valkeeniemen pirtti. 
 
Oman sosiaalisen kerroksensa alueelle muodostaa virkistys ja vapaa-ajanasuminen vilkastuttaen alueen 
elämää kesäkautena. 
   
2.7 Liikenne  
  

2.7.1 Tiestö 
 
Alueen merkittävin väylä valtatie 2 halkaisee alueen kahtia siten, että Kallion kylä jää tien länsipuolelle, 
Riihivalkaman ja Ruostejärven alueet itäpuolelle. Valtatielle on kaava-alueelta useita liittymiä, joista 
merkittävimmät ovat Riihivalkamantien ja Kaukolantien liittymät. Valtion hallinnoimia teitä alueella on 
valtatien lisäksi Kaukolantie. 
Liikennemäärien osalta vuoden 2013 tilaston mukaan valtatietä 2 kuljettiin 5041 kertaa vuorokausitasolla. 
Kaukolantietä kuljettiin 108 kertaa. 
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Suurin osa alueen tiestöstä on yksityistietä kuten Riihivalkaman läpi kulkeva Riihivalkamantie tai Kallion 
peltoaukean kiertävä Kalliontie. 
 
Tiestö on valtatien 2 ja Kalliontien pohjoisosan osalta asfaltoitu, muut tiet ovat hiekkapintaisia. 
Liikennenopeus valtatiellä 2 on kesäaikaan 100 km/h, muuna aikana 80 km/h. Kaukolantien ja Kalliontie 
osalta käytössä on perusnopeusrajoitus, Riihivalkaman kylän osalta nopeusrajoitus on 40 km/h. 
 
Joukkoliikenteen osalta valtatiellä 2 on useita linja-autopysäkkejä melko lyhyin välimatkoin, mm. 
Riihivalkaman koulun kohdalla, Riihivalkaman kylä kohdalla, Kaukolantien risteyksessä ja Nissiläntien 
risteyksessä. Valtatietä kulkee lähinnä pitkän matkan liikenne, eivätkä kaikki pysäkit ole käytössä. 
Muu joukkoliikenne alueella kytkeytyy koulukuljetuksiin. 
 

2.7.2 Voimalinja 
 
Suunnittelualueen halki Riihivalkamassa kulkee valtakunnallinen sähköä välittäviä siirtolinja. Voimalinja on 
maisemallisestikin hallitseva tekijä, mutta linjan yhteydessä myös terveydelliset seikat korostuvat, minkä 
vuoksi uutta rakentamista aivan voimalinjan läheisyyteen ei suositella. Alueella on muitakin pienempiä linjoja. 
 
2.8 Kunnallistekniikka 
 
Alue kuuluu Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:n alueeseen ja tiiveimmin rakennetut alueet kuuluvat kunnan 
määrittämiin vesihuollon toiminta-alueisiin. Viemäröinnin osalta jätevedet kuljetetaan käsiteltäväksi Forssan 
puhdistuslaitoksella.  
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Hykkilän, Lunkaan ja Myllykylän alueiden vesihuoltosuunnitelmat 

 
 
 
2.9 Liikunta- ja virkistystoiminnot  
 
Kallion ja Riihivalkaman alueella ei itsessään ole liikuntapaikkoja, mutta välittömästi alueen läheisyydessä on 
Riihivalkaman koulu, jossa on sisähalli, pelikenttä ja lähiliikuntapaikka. 
Pyhäjärvi ja sen ranta-alueet ovat kesäaikaan etenkin vapaa-ajanasujien vilkkaassa käytössä. Myös 
Torronsuon kansallispuisto ja sen virkistysreitit rajautuvat alueeseen. 
 
Liikunta- ja virkistysmahdollisuudet alueella painottuvat eteläosaan, jossa alue rajautuu Eerikkilän 
urheiluopistoon. Eerikkilässä on lukuisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, sillä alueella on urheilukenttä, 
jalkapallokenttiä, sisähalleja sekä uima-allas. 
 
 
2.10 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt  
 

2.10.1 Pohjavesialueet 
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Alueella ei ole pohjavesialuetta muualla kuin aivan kaava-alueen kaakkoiskulmalla, Eerikkilän urheiluopiston 
läheisyydessä. 
 

 
Pohjavesialueet kaava-alueella (violetti rasteri) 

2.10.2 Maa-ainesten otto 
 
Valtatien 2 varrella on maakuntakaavassakin osoitettu Nestorinmäen kallioaineksen louhinta-alue (EOkmu 
137). Asutusta alueen läheisyydessä ei juurikaan ole, mutta toiminta lisää jonkin verran valtatien 2 
liikennemääriä. 
 
Kallion kylällä on kylän peltoalueiden ja valtatien 2 väliin jäävällä metsätalousalueella Vähäsuon 
turpeennostoalue. Turpeennostoa säädellään ympäristöluvalla. 
 

2.10.3 Maatalous 
  
Alue on perinteistä maatalousaluetta. Maatalouden talouskeskuksista saattaa syntyä ajoittaisia haittoja 
asumiselle. Alueella ja sen ympäristössä on tärkeässä asemassa nimenomaan asumisen ja maatalouden 
suhde – maatalouden häiriöt eivät saisi olla merkittäviä etenkään uusille asumisen alueille, mutta toisaalta jo 
olemassa oleva maataloustoiminta ja sen kehittäminen alueella tulee mahdollistaa. Alueella on useampia 
suuria eläintiloja Kallion ja Riihivalkaman kyläalueilla. 
 
2.11 Maanomistus  
  
Alue on käytännössä suurimmaksi osaksi yksityisten maanomistajien omistuksessa, sillä alueella on lukuisia 
maatiloja.  
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3 SUUNNITTELUTILANNE   
 
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Itäosastaan kaava-alue rajautuu pieneltä matkalta valtakunnallisesti arvokkaaseen Hämeen Härkätiehen ja 
sen maisema-alueeseen. Kaava-alue rajautuu pitkältä matkalta valtakunnallisesti arvokkaaseen Torronsuon 
kansallispuistoon, valtatien 2 varrella pieniä  osia kansallispuistosta on myös kaava-alueessa.  
  
3.2 Maakuntakaava  
 

 
ote maakuntakaavasta, mittakaavaton 

 
Kanta-Hämeen maakuntakaava on suurimmalta osin vuodelta 2016, mutta sitä on päivitetty 1. 
vaihepäivityksellä vuonna 2014-2015. Riihivalkaman kyläalue on osoitettu kylämäisen asutuksen alueena, 
jolla rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetetään (AT/s). Riihivalkaman kyläalue on osoitettu 
tämän lisäksi maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä (ra-pistekatkoviiva). 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 muinaisjäännökset on kaavassa on osoitettu omalla merkinnällään (turkoosi neliö). 
Alueen halkaiseva valtatie 2 on osoitettu kaavaan omalla merkinnällään. 
Koko kaava-alueen eteläosa Torronsuo reuna-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). 
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Kaavassa on myös osoitettu sähkölinjoja ja maakaasuputken linjaus. 
 
Valtatie 2 osoitettu liikennekäytävänä, joka mahdollistaa myös Pori-Helsinki ratayhteyden. Valtatien varrelle 
on osoitettu vesi- ja viemärilinja. 
 
3.3 Yleiskaava  
 
Alueella ei ole aikaisempaa voimassa olevaa yleiskaavaa.  
 
3.4 Voimassa olevat asemakaavat  
  
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja. 
 
 
3.5 Muut suunnitelmat ja päätökset  
  

3.5.1 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu  
 
Seudulla valmistui vuoden 2011 aikana seudun kuntien Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän yhteistyönä Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu. Työssä haettiin suuntaviivoja alueen 
kehittämiselle vuoteen 2050 asti. 
 
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 se perustuu Pori-Helsinki 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 voi olla myös rakentamattomia alueita, kuten historiallisia 
ympäristöjä, maisema-alueita, virkistys- ja viheralueita ja peltoja. 
Pyhäjärven ranta-alue on 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 Kallion kylä on rakennetarkastelussa osoitettu vastaavaksi väljän maaseutuasutuksen ja loma-
asutuksen vyöhykkeeksi.  
 
Eerikkilän alue on rakennetarkastelussa laajennettu ja osoitettu se liikunta, urheilu, virkistys ja vapaa-
ajantoiminnoille sekä niihin liittyvälle tutkimukselle ja opetukselle. Tähän alueeseen liittyen on Ruostejärven 
ympäristöön osoitettu Härkätien matkailupalvelualueen toiminnot, jotka tukeutuvat ensisijaisesti Härkätien 
Härkätien 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, retkeilyn ja 
ulkoilun alueet, jotka muodostuvat kansallispuistojen, Saaren kansanpuiston ja maakunnallisten 
virkistysalueiden ympärille. 
Alueelta on osoitettu viisi maatilan suuryksikköä, joista kolme on Kallion kylällä.  
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Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu 2011, ote alueelta 

3.6 Rakennuskiellot  
 

Alueella ei ole voimassaolevia rakennuskieltoja. 
 

3.7 Rakennusjärjestys  
 

Alueella on voimassa Tammelan kunnan rakennusjärjestys vuodelta 2012. 
 
 
3.8 Selvitykset ja inventoinnit  
  
Suomen luontotieto Oy:n biologi Jyrki Matikainen kartoitti kaavoitettavan alueen luontotyypit ja eläimistön. 
 
Muita selvityksiä: 
Arkeologiset inventoinnit Tammelassa: 2005. Museovirasto Johanna Enqvist (2005) ja Petro 
Pesonen (2006) 
Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset, Hämeen liiton julkaisu V:88, toim. Minna 
Seppänen, Hämeenlinna 2008 
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Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen, Geologian tutkimuskeskus GTK: Kanta-Hämeen muinaisrannat. Itämeren 
varhaisvaiheen visualisointi. Hämeen liiton julkaisu V:84, Hämeenlinna 2007 
Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Osa 2, 1993.  
Natura-alueet ja -selvitykset 
Olemassa olevat pohjavesiselvitykset: Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 
on tehty vuonna 2006, Insinööritoimisto Paavo Ristola / Tammelan kunta. 
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 1993. 
Museovirasto ja Ympäristöministeriö.  
Maakunnan rakennuskantaa on inventoitu ja inventoinnit koottu kirjaksi Rakennettu Häme, 
julkaisija Hämeen liitto. 
Somerpalo, Sirpa & Luppi, Päivi, 2003. Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto, Hämeen 
ympäristökeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen liiton julkaisu II:190 
VORSKI-hankkeen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Tammela 2009, Hämeen ympäristökeskuksen 
raportti 9/2009. 
Vesihuollon kehittämissuunnitelma 
Viemäröinnin yleissuunnitelma 2008 
Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty vuonna 2006, Insinööritoimisto Paavo 
Ristola / Tammelan kunta. 
Ojanen, Eeva. Tammelan historia I. Esihistoria, Ruotsin vallan aika. Tammelan kunta, Tammela, 
1992 
Ojanen Eeva. Tammelan historia II. Venäjän vallan alusta nykyaikaan. Tammelan kunta. 
Tammela, 1983 
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YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  
  
  
OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ  
  
  
Osalliset  
  
Osallisia ovat olleet kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut 
toimijat sekä seuraavat viranomaiset:  
  
Viranomaiset:  
  
Hämeen ELY/ympäristö 
Uudenmaan ELY/liikenne 
Museovirasto 
Hämeen liitto  
 
Kunnan viranomaistahot:  
  
Tekninen lautakunta   
Ympäristölautakunta  
 
Muut:  
  
Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
Lounea Oy 
Elenia Verkko Oy 
Kylä- ja virkistysyhdistykset 
 
Vireilletulo  
  
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.3.2014 (§ 60) hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kaavoitustyön pohjaksi ja asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman vireilletuloasiakirjana nähtäville. 
Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Forssan Lehdessä julkaistulla kuulutuksella, kunnan ilmoitustaululla 
sekä kunnan kotisivuilla internetissä.  
 

3.8.1 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
  
Tammelan kunnanhallitus aloitti kaavoituksen kokouksessaan 3.3.2014 (§ 60) ja hyväksyi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Kaavoitustyöstä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä olosta on julkisesti ilmoitettu Forssan lehdessä 5.9.2014, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
ollut virallisesti nähtävillä 8.9-7.10.2014 välisenä aikana kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla internetissä. 
 
Tänä aikana lausunnon antoivat: Museovirasto, Hämeen liitto, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Tammelan kunnan tekninen lautakunta ja Tammelan kunnan 
ympäristölautakunta. 
Hämeen liitto kertasi maakuntakaavan vaihepäivitysten tilannetta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
tarkennettiin liiton esittämän mukaan. 
Museovirasto totesi, ettei osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei todeta Hämeen Härkätien 
valtakunnallista arvoa ja luonnetta historiallisena tienä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennettiin 
näiltä osin. Lisäksi museovirasto totesi, että kaavoitustyön edetessä arvioidaan, tarvitaanko jo tehtyjen 
inventointien lisäksi uusia arkeologisia selvityksiä. 
Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle ei ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa. 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä totesi, että jo olemassa tai suunnitteilla olevien toimintojen haitat 
tulee minimoida riittävällä etäisyydellä asumiseen, kouluun tai päiväkotiin. Kevyen liikenteen yhteydet tulee 
suunnittelussa varmistaa. Kaavaa laadittiin luonnosvaiheeseen ottaen huomioon hyvinvointikuntayhtymän 
lausunto. 



 23

Tammelan kunnan tekninen lautakunta totesi, että uudet rakennuspaikat tulisi sijoittaa siten, että niillä on 
mahdollisuus liittyvä vesi- ja viemäriverkkoon. Uuden tiestön osalta lautakunta totesi, että alueen tiestö 
perustuu valtion teitä lukuun ottamatta yksityisteihin. Kaavaa laadittiin luonnosvaiheeseen ottaen huomioon 
lautakunnan lausunto. 
Tammelan kunnan ympäristölautakunta totesi, että uudet rakennuspaikat tulisi sijoittaa siten, että niillä on 
mahdollisuus liittyvä vesi- ja viemäriverkkoon. Lisäksi lautakunta totesi, että Eerikkilän ja Torronsuon välille 
on tarve kevyen liikenteen yhteydelle. Myös entisille maa-ainestenottoalueille tulisi löytää uusia 
maankäyttömuotoja. Kaavaa laadittiin luonnosvaiheeseen ottaen huomioon lautakunnan lausunto. 
 
Yksityisten tahojen mielipiteitä kaavaan saapui yhdeksän. Mielipiteissä esitettiin rakennuspaikkoja alueelle. 
Mielipiteet huomioitiin luonnosvaiheen kaavaa laadittaessa ja osoitettiin kaavaan, ellei maankäytöllisiä 
rajoitteita ollut. 
 
   

3.8.2 Viranomaisyhteistyö  
  
Viranomaisilla on ollut mahdollisuus osallistua mm. kaavavaiheista lausuntoja antamalla osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 
  
3.9  Yleiskaavan tavoitteet  
  

3.9.1 Kunnan asettamat tavoitteet  
  
Osayleiskaavan lähtökohtana on olemassa oleva maankäyttö ja sen kehittäminen alueelta tehdyt selvitykset 
huomioon ottaen. Kaavan lähtökohtana on kyläalueiden kehittäminen ja niiden vahvistaminen elinkeinoa 
kuten maataloutta mahdollistaen, mutta kokonaisuuteen myös muut arvot huomioiden - alueelle sijoittuu 
kylä- ja maisema-alueita, jotka kaavoituksessa otetaan huomioon rakentamista ohjaavina tekijöinä. Asumista 
pyritään ohjaamaan yhdyskuntarakenteen kannalta järkeville ja edullisille alueilla kuten kyläkeskusten ja 
kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen, mutta myös hallittu haja-asutus mahdollistetaan. Tammelan 
kunnanvaltuuston 22.8.2011 hyväksymän asunto-ohjelman mukaisesti Tammelassa on mahdollista 
monipuolinen asuminen niin tiiviissä taajamassa, vireällä kyläalueella kuin luonnonrauhassa haja-
asutusalueella/ranta-alueella. Tavoitteena on myös kylien kehitystä edistävän täydennysrakentamisen 
ohjaaminen. Alueen ja kylien täydennysrakentamispaineet ja mahdollisuudet pyritään selvittämään 
kaavoituksen pohjaksi mm. maanomistajien toiveita ja ajatuksia keräämällä. 
 

3.9.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet  
  
Pyhäjärven ranta-alueella on lukuisia vapaa-ajanasuinpaikkoja, jotka ovat rakennuskannaltaan muuttumassa 
entistä enemmän vakituisia asuntoja vastaavaksi. Kaavan yhteydessä voidaan tutkia vapaa-ajanasutuksen 
muuntumista vakituiseen asumiseen. 
 
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 yhdyskuntarakenteen 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. Samassa yhteydessä voidaan myös tutkia Eerikkilän yhteyteen 
mahdollisesti muodostuvaa vakituista asumista. 
  
3.10  Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot  
  
Vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja ei ole laadittu. 
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4 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS  
 
4.1 Kaavan rakenne 
 
Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaava on kokonsakin puolesta enemmän strateginen kuin 
yksityiskohtaisella tasolla ohjaava. Kaavarajauksen koosta johtuen on kaavan mittakaava 1:10 000. 
 
Koska kyseessä on suurelta osin perinteinen maalaisalue maatilakeskuksineen, on kyläalueiden osalla 
alueen rakentuminen ja kehittyminen ollut aina yksityisten maanomistajien toimista ja päätöksistä kiinni. 
Kunnan rooli on alueella muutoin ollut palveluihin painottuva eli kunta on järjestänyt mm. koulupalveluja ja 
viime vuosina osallistunut alueen vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 
 
Kyläalueille maaomistuksen ollessa yksityistä ja toimenpiteiden ollessa riippuvaisia maanomistajien 
toimenpiteistä maankäytön toteuttamiseksi, on kaavoitus laadittu mahdollistavaksi, sillä tilastollisesti alueen 
kyläalueet tai muu maaseutuasuminen ei ole erityisessä kasvussa. 
 
Kallion ja Riihivalkaman alueita on kaavassa käsitelty perinteisinä kyläalueina. Kaavoituksessa on lähdetty 
siitä, että rakennustapaohjeella ohjeistetaan alueen rakentamista. 
  
Kaavaa laadittaessa on alueen rakentumisessa pyritty huomioimaan alueella niin luonnon kuin maisemankin 
kannalta muodostuvat rajoitteet.  Suojelualueet on kaavaan osoitettu nykyisessä laajuudessa.  
 
Kunnan tavoitteena on kaavoituksella ollut edistää alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinotoimintaa. Koska 
kyseessä maatalouteen vuosisatojen ajan perustunut alue, on kaavassa pyritty mahdollistamaan maataloutta 
elinkeinona ja nostettu esiin maatalouden muuntumista perinteisestä eläintilanpidosta yhä enenevässä 
määrin peltoviljelyyn ja energiantuotantoon. Tämä on tarkoittanut kaavassa erilaisten toimintojen sallimista, 
mutta pyritty ohjaamaan toimintaa olemassa olevien tilakeskusten yhteyteen, jotta alueen perinteinen 
rakenne säilyisi, vaikkakin uusia toimintoja sovittuisi perinteiseen maatalouteen. Eläintilojen suuryksiköille ei 
alueelta ole osoitettu omia alueita, sillä näittenkin muodostuminen perustuu maanomistajien toimiin, eikä 
näitä ole kaavoituksessa mahdollista ennakoida. Samoin on teollisuuden laita; kaavoituksessa on pyritty 
ohjaamaan kaikki elinkeinoon liittyvä toiminta osaksi olemassa olevaa maatalouteen perustuvaa rakennetta 
ja suosimaan olemassa olevaa rakennuskantaa, edellyttäen että toiminta on ympäristölleen haittaa 
aiheuttamatonta. 
 
Pyhäjärven rannoilla on paljon vapaa-ajanasutusta ja koska nämä alueet sijoittuvat kylärakenteen kannalta 
melko hyvälle alueelle hyvien yhteyksien varaan, on kaavassa mahdollistettu entisten vapaa-ajanasumisen 
alueiden muuttaminen vakituisen asumisen alueiksi. Edellytyksenä vapaa-ajanasuntojen muuttamiselle 
vakituisiksi asunnoiksi on kuitenkin kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määritysten täyttäminen. 
 
Ruostejärven ranta-alueella on myös mahdollistettu vakituinen asuminen, sillä tämä tukeutuisi Eerikkilän 
palveluihin ja toisaalta mahdollistaisi asumista Eerikkilässä työskenteleville. Alueelle onkin osoitettu myös 
kuivan maan asumista Pirttiniementien varrelle. Asumisen yhteyteen voisi myös sijoittua matkailutoimintaa. 
Tällä alueella on myös huomioitu Eerikkilän tarpeet Torronsuolle johtavina reittiyhteyksinä tai 
laajentumisalueina.  

 
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Osayleiskaavan tavoitteena on kehittää aluetta kokonaisuutena sekä uutta mahdollistaen että olemassa 
olevaa ympäristöä säilyttäen ja vahvistaen. Suunnittelussa huomioidaan paitsi kunnallistekniikka sekä muut 
tekniset yhteystarpeet kuten voimajohdot.  
Rakennettu kulttuuriympäristö ja sen täydentäminen on kaavassa tiedostettu ja pyritty ohjaamaan 
rakentamisen sijoittumista ja rakennustapaa. Suurin osa osayleiskaavan kohteena olevalle alueelle 
kaavoitetusta rakentamisesta on pientalorakentamista. Uudet aluevaraukset on osoitettu siten, että kylien 
kehittäminen on mahdollista. Samalla tullaan kuitenkin alueelle laadittavan rakennustapaohjeen muodossa 
ohjaamaan alueen rakentamista siten, ettei kyläympäristö uudesta rakentamisesta kärsisi. 
 
Alueen rakenne ja palvelujen saavutettavuus on sekin osaltaan ohjannut alueen kaavoitusta. 
Ympäristölle aiheutuvia haittoja on pyritty estämään ohjaamalla kyläalueilla elinkeinotoimintaa 
ympäristöhaittaa tuottamattomaksi. Eläintilojen osalta toiminta sijoittuisi jatkossakin tilakeskuksiin, joissa 
tällainen toiminta on ollut perinteistä ja ympäristö on tähän sopeutunut. 
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Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 
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4.3 Aluevaraukset 
 
4.3.1 Asumisen varaukset 

 
Kallion kylä 
 
Kallion kylä sijoittuu väljästi rakentuneena entisen Kalliojärven ja Torronsouon väliselle peltoalueelle. Vanhat 
tilat sijoittuvat peltoalueen laitamille tai sen sisällä oleviin metsäsaarekkeisiin (AT). Alueen uusi rakentaminen 
noudattaa samaa periaatetta ja on sovitettu olemassa olevaan kyläympäristöön.  
 
Kaavassa on kylien kulttuuriympäristö huomioitu, pellot ovat maisemapeltoja (MA) ja merkittävämmät alueet 
perinteistä vanhaa kulttuuriympäristöä, jonka säilyminen tulee varmistaa kyläaluetta koskevassa toiminnassa 
(ruuturasteri). Tällaisia alueita ovat Kallion vanha kylätontti Ryhdän tilan sijoilla sekä peltoalueen 
etelänpuoleisen harjun pienimuotoinen rakennuskanta. 
Muinaismuistot on kaavassa osoitettu asianmukaisin merkinnöin (turkoosi neliö). 
 
Alueelle voi sijoittua asumisen lisäksi maatalouselinkeinoa harjoittavaa toimintaa sekä muuta ympäristöön 
sopivaa, ympäristöhaittaa aiheuttamatonta elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnan ensisijainen sijoituspaikka 
olisi olemassa oleva rakennuskanta, kuten maatilojen tilakeskusten tuotantorakennukset. 
Kallion kylän ja valtatien 2 väliselle alueelle sijoittuu Vähäsuon turpeennostoalue, joka kaavaan on osoitettu 
ympäristölupaan perustuen (EOT). 
 

 
Ote kaavakartasta 

 
Riihivalkaman kylä 
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Riihivalkaman kylä sijoittuu Riihivalkamantien varrelle perinteiseen tapaan. Vanha asuminen ja maatilat on 
kaavaan osoitettu kylämäisen asumisen merkinnällä (AT). Alueen uusi rakentaminen noudattaa samaa 
periaatetta ja on sovitettu olemassa olevaan kyläympäristöön. Uusi rakentaminen täydentää vanhaa 
kylärakennetta, mutta myös Kaukolatien varrelle valtatien 2 läheisyyteen on osoitettu uutta rakentamista. 
 
Alueelle voi sijoittua asumisen lisäksi maatalouselinkeinoa harjoittavaa toimintaa sekä muuta ympäristöön 
sopivaa, ympäristöhaittaa aiheuttamatonta elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnan ensisijainen sijoituspaikka 
olisi olemassa oleva rakennuskanta, kuten maatilojen tilakeskusten tuotantorakennukset. 
 
Kaavassa on kylien kulttuuriympäristö huomioitu, pellot ovat maisemapeltoja (MA) ja merkittävämmät alueet 
perinteistä vanhaa kulttuuriympäristöä, jonka säilyminen tulee varmistaa kyläaluetta koskevassa toiminnassa 
(ruuturasteri). 
Olemassa olevaa arvokasta kyläympäristöä täydentävä rakentaminen on sovitettava alueen maisemaan ja 
ympäristöön. Ranta-alueiden käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta alueet säilyttävät perinteisen 
maisemallisen ilmeensä. 
Muinaismuistot on kaavassa osoitettu asianmukaisin merkinnöin (turkoosi neliö). 
 
Pyhäjärven ranta-alueet ovat suureksi osaksi vapaa-ajanasuntokäytössä, mikä alueelle on muodostunut 
1900-luvun puolivälin jälkeen. Osin alueella on pieniä tuon ajan vapaa-ajanasuntoja, jotka eivät enää vastaa 
nykyisen elämäntavan odotuksia. Yhä enenevässä määrin alueen vapaa-ajanasuntoja halutaan muuttaa 
vakituiseen käyttöön. Osin rakennuskanta korvautuu ja alueelle rakentuu uutta suurempaa rakennuskantaa 
osaksi järven ranta-alueita. 
Alueella olevat vapaa-ajankäyttöön tarkoitetut asuinpaikat voidaan muuttaa yleiskaavan perusteella 
vakituiseen, ympärivuotiseen asumiseen. Edellytyksenä muutokselle on myös, että rakennus täyttää kunnan  
voimassa olevan rakennusjärjestyksen säädökset, myös rakennusoikeus ja muut rakentamista 
ohjaavat seikat määrittyvät kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Koska osa tonteista 
on pieniä, on kaavassa paikoin esitetty tonttien kasvattamista takamaastosta. Tähän liittyen on kaavassa 
muutamassa paikassa nostettu esiin tielinjauksen siirtämistä kauemmas rannasta, jotta tonttien 
kasvattaminen olisi mahdollista. 
 
Asumiselle rajoituksia alueelle muodostavat valtatie 2 ja sen meluvyöhyke, joka on kaavassa osoitettu 
(aaltoviiva). Myös asumista rajoittavat valtakunnalliset ja muut suuremmat sähkön siirtolinjat on kaavaan 
osoitettu omalla merkinnällä (z-linja). 
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Ote kaavakartasta 
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Ruostejärven alue 
 
Ruostejärven alue kaavassa on rannan osalta vastaavaa vakituiseen asumiseen osoitettua rantavyöhykettä 
kuten Pyhäjärvenkin ranta, mutta muutoin alueella Eerikkilän rooli korostuu. Ruostejärven ranta-alueella 
vakituinen asuminen tukeutuisi Eerikkilän palveluihin ja toisaalta mahdollistaisi asumista Eerikkilässä 
työskenteleville. Edellytyksenä muutokselle on myös, että rakennus täyttää kunnan  
voimassa olevan rakennusjärjestyksen säädökset, myös rakennusoikeus ja muut rakentamista 
ohjaavat seikat määrittyvät kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
Pirttiniementien varrelle on osoitettu uutta asumista (APrm), jonka yhteyteen voisi myös sijoittua 
matkailutoimintaa Eerikkilän toimintoihin tai Torronsuon kansallispuistoon liittyen. 
Asumiseen liittyvälle virkistykselle on varattu riittävät metsätalousalueet Ruostejärven ranta-alueen ja 
Pirttiniementien välille (MU). 
 
Pirttiniementien varrelle ja edelleen valtatien 2 ali on osoitettu reittiyhteys, jotta Eerikkilästä ja Hämeen 
luontokeskukselta voitaisiin retkeillä sujuvasti ja turvallisesti Torronsuon kansallispuistoon. 
 
Eerikkilän alueen toiminnoille on osoitettu mahdollinen laajentumissuunta pohjoispuolelle (rm-nuoli). Mikäli 
Eerikkilä ja alueen maanomistaja sopivat alueen käyttämisestä matkailu-alueena, voitaisiin alue 
asemakaavoittaa ja tässä yhteydessä tutkia alueen rakentaminen ja rakennusoikeudet. 
 

 
Ote kaavakartasta 
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4.3.2 Yleiset maatalouden alueet 
 
Nykyiset pellot on suurimmaksi osaksi kaavoitettu niitten maisemallisesta arvosta riippuen joko 
maisemapetoalueeksi MA tai normaaliksi maatalousalueeksi MT. Jonkin verran peltoalueita on käytetty 
uusien asuinalueiden maana pellon ja metsän reunavyöhykkeillä. Olemassa olevat maatilat sisältyvät 
kaavassa kyläasumisen merkintään AT. Maatalouden kehittyminen ja elinkeinon monipuolistuminen 
elinkeinona on pyritty kaavassa mahdollistamaan. 
 
Metsätalousalueet on kaavassa suurelta osin osoitettu maa- ja metsätalousalueena (M). Tämän alueen 
sisällä voi myös olla pieniä peltoalueita. Myös pienet kotitarvekäyttöön tarkoitettuja soranottoalueita sisältyy 
merkintään. Alueella on myös haja-asutusluonteinen asuminen sallittu. 

 
4.3.3 Maisemallisesti merkittävät alueet 

 

Alueella on arvokkaita kulttuuriympäristö- ja peltoalueita sekä luonnontilaisia suojelualueita, jotka on 
kaavassa osoitettu omilla merkinnöillään. Myös ranta-alueet on kaavassa huomioitu – sekä rannan että 
pelto- ja metsäalueen rajapinnasta on määritetty, että reuna-alueiden käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jotta alueet säilyttävät perinteisen maisemallisen ilmeensä. 
Alueella on laajalti maisemallisesti merkittäviä avoimia peltoalueita, joita kaavalla on säilytetty. Kaavassa on 
myös huomioitu peltoalueilla olevat metsä- ja kivisaarekkeet sekä peltoalueiden ladot osaksi 
maisemakokonaisuutta.  
Hämeen Härkätien maisema-alue on kaavassa huomioitu omalla merkinnällä , eikä maisema-alueelle ole 
osoitettu uutta rakentamista. 

 
4.3.4 Palvelu- ja teollisuusalueet 

 
Uusia palvelujen tai teollisuuden alueita ei kaavaan ole osoitettu, vaan elinkeinotoiminta liittyy perinteiseen 
kylämäiseen asumiseen ja maatilakeskuksiin. 
 

4.3.5 Loma- ja matkailualueet 
 
Suurin osa alueen vapaa-ajanasumiseen käytetyistä alueista on kaavassa osoitettu vakituiseen asumiseen. 
Kaava-alueella on kuitenkin hajanaisemmin sijoittuvia vapaa-ajanasuntoja kuten saarissa sijaitsevia tai 
irrallaan metsäalueilla olevia vapaa-ajanasuntoja (RA). 
 
Eerikkilän alueen toiminnoille on osoitettu mahdollinen laajentumissuunta pohjoispuolelle (rm-nuoli). Mikäli 
Eerikkilä ja alueen maanomistaja sopivat alueen käyttämisestä matkailu-alueena, voitaisiin alue 
asemakaavoittaa ja tässä yhteydessä tutkia alueen rakentaminen ja rakennusoikeudet. 
 
 

4.3.6 Katu- ja liikennealueet 
 
Valtatie 2 on kaavassa osoitettu maantienä. Kaukolantie ja merkittävimmät yksityistiet kuten Kalliontie ja 
Riihivalkamantie on osoitettu maantienä/pääkatuna. Yksityistiet on suurimmaksi osaksi osoitettu 
yhdystienä/kokoojakatuna. 
 
Hämeen Härkätien tielinjaus ja maisema-alue on osoitettu kaavassa, eikä uutta rakentamista tai muita 
toimintoja ole osoitettu maisema-alueelle. Hämeen Härkätiehen kohdistuvista suunnitelmista on kuultava 
Museovirastoa. 
 
Alueen liikenne on suunniteltu suurimmaksi osaksi nykyistä tiestöä ja tien pohjia hyväksi käyttäen. Uusia 
ohjeellisia yhteystarpeita on osoitettu vain yksityisteille mahdollistamaan rantatonttien laajentamisen 
takamaastoon. 
 
Valtatien 2 läheisyyteen sijoittuvien rakennuspaikkojen osalta tonteille saapuminen tulee ratkaista olemassa 
olevien kokoojakatujen ja liittymien kautta. Tällaisiksi ei lasketa maatalousliittymiä. 
 
Valtatielle on osoitettu melun vaikutusalue, joka rajoittaa uutta rakentamista (aaltoviiva). Maanteiden melun 
vaikutusalueelle ei tule sijoittaa uutta asuinrakentamista, ellei rakentamisessa ja pihajärjestelyissä huomioida 
melua ja sen rajoituksia asumiselle. 
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Kyläalueilla ei ole omia varsinaisia kevyenliikenteenreittejä, sillä kyläalueilla on lukuisia pienempiä teitä, joita 
eri liikennemuodot voivat käyttää yhdessä. Riihivalkamantieltä pääsee turvallisesti kevyen liikenteen väylää 
Riihivalkaman koululle/päiväkodille. Myös Kalliontieltä pääsee kevyen liikenteen alikulkua pitkin 
Riihivalkaman koululle/päiväkodille. 
 
Alue kasvaa maltillisesti, sillä vaikka kaavassa on varauksia enemmällekin rakentamiselle, ei alueen 
rakentuminen ole nopeaa ja hallitsematonta. Myöskään merkittäviä liikenteellisiä paineita nykyiselle 
tieverkolle ei ole. Olennaisin valtatiehen liittyvä rakentamisen varaus on Eerikkilän yhteyteen osoitetut 
asumisen/matkailun varaukset, mutta näidenkin osalla rakentuminen on maltillista. 
 

4.3.7 Ulkoilureitit  
 
Ruostejärven alueella on kaavaan osoitettu virkistysreittejä niin Hämeen luontokeskukselta kuin Eerikkillästä 
Torronsuon kansallispuistoon. Reitin ja valtatien 2 risteäminen on kaavassa ratkaistu siten, että 
Pirttinimeniten paikkeilla valtatie 2 alitettaisiin kevyen liikenteen alituksella. Reitin valtatien alitusta on 
suunniteltu jo pitkään, mutta aikaisemmin alituskohta on ollut enemmän etelässä. Kaavassa alitusta 
esitetään pohjoisemmaksi, jotta Eerikkilässä matkailevat hyötyisivät siitä helpommin. 
 
Muulla kaava-alueella ei ole varsinaisia virkistysreittejä vaan näinä toimivat vähällä liikenteellä olevat 
yksityistiet.  
 

4.3.8 Kohdemerkinnöin varustettavat arkeologiset alueet ja merkittävät rakennukset  
 
Kiinteät muinaisjäännökset 
 
Kaavaan on suojelumerkinnöillä osoitettu alueella olevat muinaisjäännökset.  
 
Kohteet ovat muinaismuistolain (297)63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen ja muu kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Maa- ja metsätalous on 
metsänaurausta lukuun ottamatta sallittu. 
 
 
1. Valkeeniemi 
2. Peltola 
3. Niemäki 
4. Myllysyrjä 
 
Irtolöytöjä alueella on kaksi, Peltola 2 ja Huokuna. Saari-Mäenalanen on mahdollinen vanha asuinpaikka 
Alueella on Kallion kylän ja Riihivalkaman kylän kylätontit. 
 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta 
 
Kaavaan on myös merkitty huomioitavaa rakennuskantaa. Omalla merkinnällään on osoitettu 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä säilytettävä rakennus tai tila, jonka vanhaa alkuperäistä rakennuskantaa 
tulee säilyttää. Rakennuskannasta ja ympäristöstä on kaavassa todettu, että alueen maisemallisen ilmeen ja 
alkuperäisen vanhan rakennuskannan säilyminen tulee varmistaa aluetta koskevassa toiminnassa. Vanhoja 
alkuperäisiä rakennuksia kunnostettaessa on huolehdittava, etteivät korjaustoimenpiteet johda tyylillisesti 
alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Rakennuksen voi purkaa vain pakottavasta 
syystä. 
 
Vorski-inventoinnin perusteella kaavaan on osoitettu: 
 
20 Kallion viljelysmaisema 
62 Riihivalkaman kulttuuriympäristö 
64 Riihivalkaman työväentalo 
69 Saaren kartanon Kivilammin torppa 
 

4.3.9 Yhdyskuntatekninen huolto 
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Alueella olevat voimalinjaverkostot on kaavaan merkitty omalla merkinnällä (z-linja). Myös alueen 
jätevesilinjastot on kaavaan merkitty (j-linja) ja osoitettu rakentamista näiden yhteyteen. Kylissä on myös 
olemassa oleva vesijohtoverkosto, joka on niin ikään kaavaan osoitettua (sininen katkoviiva). 
 

4.3.10 Pohjavesialueet 
 
Eerikkilän yhteydessä on kaava-alueen ainoa merkittävä pohjavesialue. Pohjaveden muodostumiseen 
käytettävä alue on merkitty kaavassa omalla aluemerkinnällään (pv-katkoviiva). 
Kaavamääräyksellä on velvoitettu, ettei alueen toiminnalla saa vaarantaa pohjavettä tai sen muodostumista. 
 

4.3.11 Maa-ainesten otto 
 
Alueella on yksi suurempi soran/kallioainesten ottoon tarkoitettu alue, joka on merkitty kaavaan merkinnällä 
EO. Varsinaisesti uusia aluevarauksia ei kaavaan ole osoitettu.  
Alueella on lisäksi muutamia kotitarveottoon tarkoitettu sorakuoppia kaavan maa- ja metsätalousalueella. 
Alueet tulee maisemoida käytöstä poistumisen jälkeen osaksi alueen vallitsevaa ympäristöä.  
 
Kallion kylän ja valtatien 2 väliselle alueelle sijoittuu Vähäsuon turpeennostoalue, joka kaavaan on osoitettu 
merkinnällä EOT. Myös turpeennoston vaikutusalueet on kaavassa osoitettu, sillä turpeennostosta voi levitä 
ympäristöön näkyvää pölyä noin 500 metriä nostopaikasta ja näkymättömiä pienhiukkasia 1000 metriä 
nostopaikasta. 
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5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
  
5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
 

5.1.1 Asutus 
 
Rakentaminen kaava-alueella tulee jatkossakin olemaan kyläasutukseen tukeutuvaa väljää 
maaseutuasumista. Alueen toiminta ja kehittyminen on kiinni maanomistajista ja heidän aikatauluistaan. 
Kaikki kaavaan varatut alueet eivät toteudu ja toteutuvatkin alueet huomattavasti väljemmin kuin olisi 
mahdollista. Tilastollisesti Kallion ja Riihivalkaman kylien muuttotappiot vuosien 2010–2013 välisenä aikana 
olivat 11 ja 26 henkilöä. Suurin asutuksen lisääntyminen muodostuu todennäköisesti osan rannan vapaa-
ajanasuntojen muuttamisesta vakituiseen käyttöön – tämä ei kuitenkaan lisää alueen rakentamista tai 
liikennettä alueella, sillä yleensä nämä kiinteistöt ovat jo nykyisin ympärivuotisia kakkosasuntoja. 
Kaavan vaikutukset asutuilla kyläalueilla ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi olemassa olevaa täydentävää 
eivätkä aiheuta suuria muutoksia rakenteessa.  
Lomamökkialueella mahdollisuus muuttaa loma-asuntoja vakituiseen käyttöön ei tiivistä rakennetta, eikä 
myöskään merkittävästi aiheuta uusien tieyhteyksien rakentamista. 
 

5.1.2 Teollisuus ja työpaikka-alueet 
 
Alueella ei juurikaan ole teollisuutta, vaan olemassa oleva teollisuuskin on kaavassa osoitettu osaksi 
kylämäisen asumisen alueita. Kunnalla ei itsellään ole aikeita muodostaa alueelle teollisuusaluetta, joten 
alueen teollinen kehitys on asumisen tapaan maanomistajien toimista riippuvainen. Alue on myös 
perinteisesti ollut maatalousaluetta, jolloin maatalous on ollut alueen suurin työllistäjä. Kun maatalous on 
omalta osaltaan koneistunut ja muutenkin maatalouden rakenne muuttunut, ovat maatalouden 
tuotantolaitokset yhä enenevässä määrin jääneet tyhjilleen tai varastokäyttöön, jolloin näitä olisi mahdollista 
hyödyntää maatalouteen/-seutuun liittyvässä tai muussa ympäristöhaittaa tuottamattomassa 
elinkeinotoiminnassa. 
 

5.1.3 Palvelut 
 
Itse kaava-alueella ei ole merkittäviä palveluja, vaikkakin kyläalueelle sijoittuu hajanaisesti pienimuotoista 
elinkeinotoimintaa maatalouden lisäksi. Kaavalla ei suoranaisesti lisätä alueen palveluja, mutta pyritään 
mahdollistamaan kylien kehitys siten, että uusia kaupallisia palveluja voisi alueelle muodostua. 
Alueella on Riihivalkamassa työväentalo, jota voi käyttää kokoontumistarkoituksissa. 
 
Heti kaava-alueen ulkopuolella on Riihivalkaman koulu ja päiväkoti, joihin alueelta pääsee sekä kävellen 
että polkupyörällä turvallisesti. 
 

5.1.4 Maatalous 
 
Kuten mainittua, elinkeino alueella on perinteisesti perustunut maatalouteen. Alueen pellot ovat edelleen 
viljelyssä, mutta eläintilojen määrä on vähentynyt huomattavasti. Maatalouden harjoittamisesta on tullut yhä 
enenevässä määrin sivuelinkeino; peltoja voi viljellä muun työn ohella, sillä se on kausiluonteista päivittäistä 
läsnäoloa vaativan eläintenpidon sijaan. Kaava-alueella on kuitenkin muutama suuri eläintila Kallion kylällä. 
Kaavassa on pyritty tukemaan maataloutta elinkeinona säilyttäen olemassa olevien maatilojen 
toimintaedellytyksiä ja mahdollistamalla maatilakeskusten mahdollisimman monipuolinen toimintaympäristö 
niin ympäristöhaittaa tuottamattoman teollisuuden sijaintipaikkana kuin energiantuottajina. 
 
5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin  
 

5.2.1  Vaikutukset maa- ja kallioperään 
 
Maa- ja kallioperään kaava ei aiheuta muutoksia kuin rakentamisen osalta, sillä uusia maa-
ainestenottoalueita ei kaavalla alueelle osoiteta. Olemassa olevista varauksista ei ole kaikkia toteutettu, 
mutta näiden kaupallista toteuttamista valvotaan ympäristölupamenettelyllä. 
 

5.2.2 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 
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Kaavassa on pieni pohjavesialue Eerikkilän tuntumassa. Osa tätä aluetta on osoitettu Eerikkilän 
laajentumisalueeksi. Laajentuminen tulee tutkia alue tarkemmin kaavoittamalla esim. asemakaavalla. 
Yleiskaavassa on kaavamääräyksissä velvoitettu huomioimaan pohjavesi alueella tehtävissä 
toimenpiteissä. 
 
Pintavesiin alueen uudella rakentamiselle ei ole suuressa mittakaavassa ole vaikutusta, tonttikohtaisesti 
pintavesien käsittelyä valvotaan rakennuslupavaiheessa.  
 

5.2.3 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon 
 
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon eivät kaavalla suoranaisesti lisäänny, sillä alueelle ei ole osoitettu uusia 
maatiloja tai teollisuutta, maatiloille mahdollisesti muodostuva elinkeinotoiminnan tulee olla ympäristöhaittaa 
aiheuttamatonta. Uusia rakennuspaikkoja alueelle on osoitettu maltillisesti, mutta etenkin kyläalueiden 
asuminen on riippuvainen yksityisautoilusta, joten liikkuminen lisääntyisi kaavan varausten toteutuessa. 
Tulevaisuudessa autokannan muuttuessa ympäristöystävällisemmäksi eivät liikkumisen päästöt nouse 
vastaavaksi kysymykseksi kuin vanhalla autokannalla. 
 
Energiatalouden näkökulmasta yleisimpiä lämmitysmuotoja kyläalueille rakennettavilla asuinrakennuksilla on 
jo nyt maalämpö. Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi lisää energiankulutusta 
talviaikaan, mutta toisaalta parantaa nykysäädöksillä merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta. 
 

5.2.4 Vaikutukset suojeluarvoihin ja Natura-alueisiin  
 
Alueella olemassa olevat suojelualueet on kaavassa osoitettu. Natura-alueita kaavassa on Torronsuon 
itäosassa, valtatien 2 läheisyydessä. Kaava ei osoita uutta rakentamista suojelualueilla. Kaavamääräyksillä 
on varmistettu alueen säilyminen: 
Alueiden käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset. Kaikki hoitotoimenpiteet on 
suoritettava alueiden erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset 
arvot säilyvät. Toimenpiteet eivät saa merkittävästi heikentää Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen 
ympäristö- ja luontoarvoja. 
 

5.2.5 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 
 
Koska kaava-alue suurimmaksi osaksi täydentää olemassa olevaa rakennetta, ei suuria vaikutuksia 
luonnon monimuotoisuuteen näiltä osin ole. Sekä suojelualueet, merkittävät luontoalueet että 
luontoselvityksessä esille tulleita alueita on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. 
 

5.2.6 Vaikutukset kasvi ja eläinlajeihin 
 
Luonto- ja maisemaselvityksen arvottamat alueet on pyritty kaavan laatimisessa huomioimaan 
mahdollisimman kattavasti, eivätkä uudet varaukset sijoitu näille alueille. 
 

5.2.7 Vaikutukset luonnonvaroihin 
 
Alueella ei osoiteta uutta luonnonvaroja hyödyntävää toimintaan, tosin alueella on jo toiminnassa 
soranottoalue ja turpeennostoalue.  
 
5.3 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriarvoihin 
 
 

5.3.1 Vaikutukset VAT-alueisiin 
 

Itäosastaan kaava-alue rajautuu pieneltä matkalta valtakunnallisesti arvokkaaseen Hämeen Härkätiehen ja 
sen maisema-alueeseen. Alueelle ei ole osoitettu rakentamista, vaan se on osoitettu nykyisenlaisena 
metsätalousalueena. 
 

5.3.2 Vaikutukset kulttuurimaisemaan 
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Kaavan olennaisena lähtökohtana on kyläalueiden kehittäminen ja niiden vahvistaminen elinkeinoja kuten 
maataloutta mahdollistaen. Asumista on kaavassa pyritty ohjaamaan yhdyskuntarakenteen kannalta 
järkeville ja edullisille alueilla kuten toimivien kylien ja kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen.  
 
Alue on kautta aikojen ollut maaseutua ja sen elinkeino perustunut maanviljelyyn, mistä osoituksena ovat 
alueen vanhat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat laajat peltoaukeat. Peltoaukeat ovat säilyneet vuosisatojen 
ajan yhtenäisen ilmeensä säilyttäen. Kaava-alueella on monia vanhoja maatiloja. Kyläalueiden tärkeimmät 
liikenneväylät ovat nekin vanhaa perua ja olleet vuosisatoja käytössä. 
 
Vanhat kyläalueet puolestaan ovat rakentuneet aikojen kuluessa itsestään, vailla sen kummemmin 
kaavoitusta kuin rakennusvalvontaakaan. Rakennusten sijoittumista on ohjannut selkeä pyrkimys sijoittaa 
etenkin päärakennukset parhaimpaan mahdolliseen rakennuspaikkaan maastollisesta. Talousrakennukset 
on sijoitettu päärakennuksen yhteyteen samaan pihapiiriin. Ne ovat olleet paitsi mahdollisimman helposti 
käytettävissä, myös suojanneet pihapiiriä mm. sään vaikutuksilta. Rakennuspaikaksi on usein valikoitunut 
etelä- tai lounaisrinne pieneltä kukkulalta metsänrajasta, näkymät rakennuspaikalta ovat auenneet 
peltomaisema ja toisaalta metsä on tarjonnut suojaa toisesta suunnasta. Rakennuksia on kylä-alueilla 
yleisesti sijoittunut väljästi ja lähes sattumanvaraisen kyläteiden varteen. 
 
Osin uusia rakennuspaikkoja muodostettaessa voidaan edelleenkin noudattaa samaa luonnollista 
rakennuspaikkojen itsekseen muodostumisen periaatetta, sillä rakennuspaineet alueella ovat melko 
vähäiset, onhan Riihivalkaman ja Kallion kyläalueilta muuttanut enemmän ihmisiä pois kuin saapunut. 
Vanhaan aikaan verrattuna uusien rakennusten ja tyylien kirjo on kuitenkin kasvanut samaa tahtia kuin 
ihmisten omat mieltymykset ovat eriytyneet – entisaikaan rakentamista ohjasi materiaalin saatavuuden 
vähyys, jonka seurauksena rakennuskannasta tuli jokseenkin samantyylistä automaattisesti. Jotta alueesta 
muodostuisi tasapainoinen osa vanhaa kulttuurimaisemaa, on rakentamista keskelle avointa peltoa pyritty 
välttämään ja ohjattu rakentaminen metsäisemmille alueilla tai ainakin pellon ja metsän reuna-alueella, 
jolloin kaavassa on annettu ohjeistus siitä, että rajapinta säilyttää omat ominaispiirteensä. 
 
Rakennuskantaa on sijoitettu siten, että rakennuspaikat täydentävät olemassa olevaa rakennetta, myös 
rakennuspaikkojen tiiviyden tulee noudattaa ympäröivää aluetta eikä muodostaa liian tiivistä uutta 
rakennuskeskittymää alueelle, jossa vanha rakennuskanta on väljästi sijoittunut. Myös näkymät avoimille 
alueilla tulee jatkosuunnittelussa huomioida, sillä asumisen väljyys ja maalaismaisema ovat maaseudulla 
asumisen tunnuspiirteitä ja vetovoimatekijöitä uudellekin asumiselle (ks. Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -
osayleiskaavan rakennustapaohje). 
 
Uudet asumisen alueet on sijoitettu siten, etteivät ne sijoitu maisema-alueille tai muutenkaan riko 
maisemaa. Alueet on sijoitettu kaava-alueen metsäisemmille alueille tai metsäsaarekkeiden väliin jääville 
maisemallisesti suojaisille kohdille. 
 

5.3.3 Vaikutukset maisema-alueisiin 
 
Kaava-alueen maisema-alueet ovat kulttuurimaisema-alueita (ks. kohta 5.3.1). 
 

5.3.4 Vaikutukset kyläkuvaan 
 

Ks. kohdat 5.3.1 ja 5.3.2. Myös olemassa olevan arvokkaan rakennuskannan kunnostamista on kaavalla 
ohjeistettu siten, että sekä täydennysrakentaminen sopeutuu vanhaan ympäristöön (ks. Kallio-Riihivalkama-
Ruostejärvi -osayleiskaavan rakennustapaohje). 
Yleiskaava huomioi alueen kyläalueet ja minimoi elämisen aiheuttaminen muutosten haittavaikutuksia 
alueella. 
 

5.3.5 Vaikutukset rakennusperintöön 
 
Kylissä olevaa merkittävää rakennuskantaa on osoitettu säilytettäväksi sekä alueellisilla että 
kohdekohtaisilla merkinnöillä. Täydennysrakentamista on sekä kaavamääräyksissä että laadittavassa 
rakennustapaohjeessa ohjeistettu huomioimaan kyläympäristö ja vanhat rakennukset, jotta olemassa 
olevaa rakennusperintöä saataisiin säilymään ja vahvistettua (ks. Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -
osayleiskaavan rakennustapaohje). 
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5.3.6 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 
 
Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset on osoitettu kohdemerkinnöin. 
Kaavaan alueet ja kohteet merkitsemällä voidaan jatkosuunnittelussa huomioida kohteiden vaatimat  
selvitykset ja tarkempimittakaavaisen suunnittelun tarve. 
 
 

5.3.7 Vaikutukset uuteen rakentamiseen 
 
Ks. kohdat 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 ja 5.3.5. Uutta rakentamista on ohjattu huomioimaan sijoittumisessa maisema-
aluetta tai kyläkuvaa ja sopeuttamaan rakentaminen tähän. Niin ikään arvokas vanha rakennuskanta on 
ohjeistettu huomioimaan ja sovittamaan uusi rakentaminen tähän, mikäli rakentaminen sijoittuu tällaisen 
yhteyteen (ks. Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaavan rakennustapaohje). 
 
 
5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön 
 

5.4.1 Terveydelliset vaikutukset 
 

Alue säilyy suurimmaksi osaksi periaatteiltaan samanlaisina kyläalueina kuin aikaisemminkin, joten näiltä 
osin uusia terveysvaikutuksia ei ole. Maatalouteen liittyvät haitat ovat olemassa olevia ja liittyvät olemassa 
olevaan toimintaan. Kaavalla alueelle mahdollistettu uusi teollinen toiminta on kaavassa ohjattu 
ympäristöhaittaa aiheuttamattomaksi. 
 

5.4.2  Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavamääräyksillä pyritään vaikuttamaan alueen ympäristöön siten, että alueesta muodostuu ihmisille 
terveellinen ja virikkeellinen elinympäristö. 
Kyläympäristöjä kehitetään niiden omista lähtökohdista ja vahvistetaan alueen identiteettiä. Ohjaamalla 
rakentamista varmistetaan, että rakennettujen alueiden ja avoimien yhtenäisten peltoalueiden vuorottelu 
säilyttää perinteistä maisemaa ja luo tunnetta historiallisesta jatkuvuudesta. Ohjaamalla rakentaminen 
kylien yhteyteen ja hyvien yhteyksien varrelle, mahdollistetaan kyläaluiden palveluja kuten kerhotoimintaa. 
 
Rannoille sijoittuvan vapaa-ajanasumisen muuntuminen vakituiseen asumiseen lisää alueen sosiaalista 
kanssakäymistä muidenkin vuodenaikojen osalle kuin vain kesän. 
 
Ruostejärven suunnalla osoitetut virkistysreittivaraukset Torronsuolle mahdollistavat matkailun lisääntymistä 
niin Torronsuon kuin Eerikkilänkin osalta 
  
5.5 Vaikutukset viheralueisiin ja virkistysyhteyksiin  
  

5.5.1 Vaikutukset virkistykselle osoitettuihin alueisiin 
 
Kaavan tarkkuudesta johtuen alueille ei ole esitetty lähivirkistysalueita, sillä uusi rakentaminen on olemassa 
olevaa täydentävää, väljää kyläasumista. Noin puolet alueesta on maa- ja metsätalousaluetta, jota voidaan 
myös käyttää virkistykseen. 
 
Ruostejärven suunnalla on mahdollistettu virkistykseen liittyvää elinkeinotoimintaa ja pyritty vahvistamaan 
Eerikkilän urheiluopiston toimintoja mm. laajentumissuuntia tutkimalla ja virkistysyhteyksiä osoittamalla. 
 

5.5.2 Vaikutukset virkistysreittehin 
 
Osayleiskaavassa on tutkittu virkistysreittejä aikaisemmista suunnitelmista poiketen myös Eerikkilän ja 
Torronsuon välisen yhteyden kautta. Aikaisemmin reitin on ajateltu kulkevan ainoastaan Hämeen 
Luontokeskukselta Torronsuolle Forssan kesäsiirtolan kautta. Tämä reitti toimiikin erinomaisesti Hämeen 
Luontokeskuksen suunnasta tuleville retkeilijöille ja tätä vielä vahvistaa Eerikkilän ja Luontokeskuksen 
välille rakennettava yhteys. Jos sen sijaan ajatellaan Eerikkilässä majoittuvia matkailijoita kokonaisuutena, 
nousee esiin tarve Eerikkilän ja Torronsuon väliselle suoremmalle yhteydelle, jota voisivat mm. hiihtäjät 
käyttää talviaikaan. Kaavassa onkin esitetty alikulun tuomista pohjoisemmas, Pirttiniementien läheisyyteen. 
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Kallion ja Riihivalkaman alueelle ei ole osoitettu varsinaisia virkistysreittejä olemassa olevia kevyen 
liikenteen väylien lisäksi, sillä reittien on kaavassa ajateltu kulkevan olemassa olevia polkuja ja metsäteitä 
pitkin. Virkistysreitteinä voivat myös toimia vähällä liikenteellä olevat yksityistiet. 
 
Virkistysreitit sovitaan maanomistajien kanssa tai toimitetaan ulkoilureittitoimitus. Maanomistajat saavat 
reiteistä korvauksen. 
 

 
2000-luvun alun esiselvitys Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen valtatielle 2, Tammela (Tiehallinto) 

 
5.6 Liikenteelliset vaikutukset  
  

5.6.1 Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneverkon toimivuuteen 
 
Alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan maltillisesti, sillä vaikka kaavassa on varauksia rakentamiselle, ei 
alueen rakentuminen ole nopeaa ja hallitsematonta. Kaiken kaikkiaan rakennuspaikat myös sijoittuvat 
kaava-alueen eri osille, joten liikenteelliset vaikutukset jakautuvat eri teille ja tieosuuksille. 
 
Alueen liikennemäärät säilyvät kyläalueiden osalta pitkään jokseenkin ennallaan, sillä kylien rakentuminen 
toteutuu yksittäistapauksilla. 
 
Mikäli Ruostejärvelle Pirttiniementien varrelle alkaisi muodostua suuremmassa mitassa rakentamista, tulisi 
alue asemakaavoitettavaksi ennen toteutumistaan. Asemakaavoituksen yhteydessä myös liikenteellisiä 
asioita käsitellään edelleen. 
 

5.6.2 Yksityisautoilu 
 
Alueen liikennöinti tapahtuu käytännössä suurimmaksi osaksi yksityisillä ajoneuvoilla ja ennen kaikkea 
henkilöautoilla. Alueen maankäytölliset ratkaisut eivät kuitenkaan lisää merkittävästi alueen tiestön käyttöä 
varsinkaan lyhyellä aikavälillä, eivätkä tilastolliset seikat puolla alueelle juurikaan lisäystä alueen 
asukaslukuun.  
 
Yksityisautoilu on ympäristösyistä huonossa maineessa, mutta on välttämätöntä kaava-alueen tyyppisillä 
kylä/maaseutualueilla. Yksityisautoilun hiilijalanjälki kuitenkin pienenee merkittäväsi tulevaisuudessa 
ympäristöystävällisen autokannan yleistyessä. 
 

5.6.3 Raskasliikenne 
 
Alueella raskasta liikennettä aiheuttaa lähinnä maatalouselinkeinoon perustuvat kuljetukset sekä jo 
olemassa olevista soranotosta ja turpeennostosta aiheutuvat kuljetukset, jotka suuntautuvat valtatielle 2. 
Kaavan aluevaraukset eivät sinällään lisää raskaan liikenteen osuutta, sillä varsinaisia uusia teollisuuden 
alueita kaavassa ei ole osoitettu. 
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5.6.4 Julkinen liikenne 

 

Alueella ei ole julkista liikennettä kuin valtatietä 2 kulkeva pitkänmatkan liikenne. Kyläalueille ei julkista 
liikennettä ole, vaan liikenne perustuu lähinnä koulukyydityksiin ja palvelutakseihin. Jatkossa julkinen 
liikenne muokkautunee joustavaksi normaalin joukkoliikenteen ja tilausajon välimuodoksi teknologian käytön 
yleistyessä. Julkinen liikenne perustunee jatkossa henkilöauto/minibussi tyyliseen liikenteeseen, sillä 
varsinaiselle linja-autoliikenteelle ei ole riittävästi käyttäjiä kuin koulukyyditysten yhteydessä. 
 

5.6.5 Kevyt liikenne 
 
Kevyelle liikenteelle on Riihivalkaman kylältä Riihivalkaman koululle valtatien 2 varrella kulkeva väylä sekä 
Riihivalkaman koulun kohdalla oleva valtatien 2 kevyen liikenteen alitus Kallion kylän suunnasta. Kyläalueilla 
ei ole omia reittejä, sillä näiltä osin alueen teillä liikennemäärät ja nopeudet ovat niin maltillisia, että eri 
liikennemuodot pystyvät käyttämään samaa väylää.  
 

5.6.6 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
 
Liikennemäärän todennäköisesti melko vähäinen kasvu ei vaikuta olennaisesti liikenneturvallisuuteen 
asutuilla alueilla.  
 

5.6.7 Liikenteen haitat 
 
Kaavasuunnitelma ei aiheuta vähäisen uudisrakentamisen johdosta merkittäviä liikennehaittoja 
asuinkäyttöön osoitetuilla alueilla.  
 
5.7 Vaikutukset elinkeinoelämään 
 

5.7.1 Yritysten toimintaedellytykset (sisältää maatilayritykset) 
 

Kaavan vaikutukset viljellyillä peltoalueilla on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä, jotta maatalous 
voisi jatkaa nykyistä toimintaansa. Kaavassa on pyritty tukemaan maataloutta elinkeinona säilyttäen 
olemassa olevien maatilojen toimintaedellytyksiä ja mahdollistamalla maatilakeskusten mahdollisimman 
monipuolinen toimintaympäristö niin ympäristöhaittaa tuottamattoman teollisuuden sijaintipaikkana kuin 
energiantuottajina. Kaavaa laadittaessa on myös tutkittu vaihtoehtoa, jossa energiaa olisi mahdollista tuottaa 
tilakeskuksissa pienissä paikallisissa sähköä ja lämpöä tuottavissa voimaloissa ja/tai sijoittaa tilakeskuksen 
yhteyteen alle 40 metrisen tuulivoimalan, jolla tilakeskus voisi tuottaa osan omasta energiankulutuksestaan 
tai myydä ylijäävän osan sähkömarkkinoille. 

 
 

5.7.2 Työllisyys 
 

Kyläalueelle ei tule varsinaisia työpaikkavarauksia, joten työpaikkoja alueelle muodostuu satunnaisesti. 
 
Ruostejärven Pirttiniementien varrelle sijoitettu asumisen ja matkailutoiminnan alue voisi tuoda lisää 
työpaikkoja alueelle, mutta todennäköisimmin Eerikkilän urheiluopistolle, sillä alue tukeutuisi palveluissaan 
Eerikkilään. 
 

5.7.3 Kaupalliset vaikutukset 
 
Kaavalla ei suoranaisesti lisätä kyläalueen palveluja, mutta pyritään mahdollistamaan kylien kehitys siten, 
että olemassa olevat palvelut säilyvät ja uusia kaupallisia palveluja voisi alueelle muodostua. 
 
Ruostejärvelle Pirttiniementien varrelle osoitettu asumisen ja matkailupalvelujen alue mahdollistaisi 
matkailupalveluja alueelle. 
 
 
5.8 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 
 

5.8.1 Maan hankinta 
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Kunnalla ei alueella ole merkittäviä maa-alueita. Asemakaavoitettavaksi osoitetut alueet perustuisivat 
maanomistajien kanssa tehtäviin maankäyttö- ja luovutussopimuksiin. 
 

5.8.2 Kunnallistekniikka 
 

Alueen vesi- ja viemäriverkostoa rakentaa ja hoitaa Etelä-Tammelan vesihuoltoyhtiö. Rakennuspaikat 
alueella on pyritty sijoittamaan viemärin yhteyteen. Ks. Viemäröinnin ja vesihuollon suunnitelma. 
 

 
Tuulivoimala 

 

5.8.3 Rakennettavuus 
 
Alueella ei ole tehty maaperätutkimusta, vaan kukin maanomistaja / rakentaja on velvollinen selvittämään 
alueen maaperän rakennuslupavaiheessa. 
 

5.8.4 Palvelujen toteuttaminen ja ylläpito 
 

Kaavalla ei suoranaisesti lisätä alueen palveluja, mutta pyritään mahdollistamaan alueiden kehitys siten, 
että uusia kaupallisia palveluja voisi alueelle muodostua. 
Koululaisten kuljetukset järjestetään kyläalueille koulukyydityksellä, vanhusten kuljetukset palvelupisteille 
palvelutakseilla. 
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5.8.5 Kunnallistaloudelliset vaikutukset 

 
Alueella vesihuoltoa ja viemäröintiä hoitaa Etelä-Tammelan vesihuoltoyhtiö, joten kustannukset eivät lankea 
kokonaisuudessaan kunnan vastattaviksi. Asemakaavoitettavaksi osoitetut alueet perustuisivat 
maanomistajien kanssa tehtäviin maankäyttö- ja luovutussopimuksiin. 
Kaavasuunnitelmassa on tukeuduttu olemassa olevaan rakenteeseen ja uudet rakentamiselle potentiaaliset 
alueet sijoittuvat olemassa olevien alueiden läheisyyteen.  
 

5.8.6 Energiatalous 
 
Alueen rakentaminen on pitkälti yksittäisiä rakennushankkeita, jotka sijoittuvat kunnan kyläalueelle. Näin 
ollen myös energiatalouden näkökulmasta ne ovat itsenäisiä tekemään ratkaisunsa. Tammelan kunnan 
alueella ei kuitenkaan ole omakotitaloille suunnattua kaukolämpöverkkoa, joten myös keskusta-alueen 
rakentaminen tapahtuisi samoilla periaatteilla. Alueen sähköverkko on jo toteutettu ja mahdollistaa alueelle 
rakentamisen ilman kaavaakin. Yleisimpiä lämmitysmuotoja kyläalueille rakennettavilla asuinrakennuksilla on 
jo nyt maalämpö. 
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi lisää energiankulutusta talviaikaan, mutta toisaalta 
parantaa nykysäädöksillä merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta. 
 
Yhtenä mahdollisuutena maatilojen tilakeskusten yhteydessä on tutkittu energiantuottamista – osin viljely on 
muuttumassa energiaviljelyksi. Energiaa olisi mahdollista tuottaa tilakeskuksissa pienissä paikallisissa 
sähköä ja lämpöä tuottavissa voimaloissa ja/tai sijoittaa tilakeskuksen yhteyteen alle 40 metrisen 
tuulivoimalan, jolla tilakeskus voisi tuottaa osan omasta energiankulutuksestaan tai myydä ylimääräisen 
osan sähkömarkkinoille. 
 

5.8.7 Tulot 
 
Kunnalle alueen osalta muodostuvat tulot ovat lähinnä verotuksella kerättäviä tuloja sekä lupatuloja alueen 
rakentamisen ja toiminnan luvittamisesta. 
 

5.8.8 Yksityistaloudelliset vaikutukset 
 
Maanomistajat voivat kaavaan perustuen hyödyntää enenevässä määrin rakentamiseen ja 
elinkeinotoimintaan ilman, että alueen ominaispiirteet muuttuvat. Matkailuun ja virkistysreitteihin osoitetut 
varaukset mahdollistavat paitsi virkistystä myös elinkeinotoimintaa. 
 
 
Tammelassa 15.4.2016 
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