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Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2019 § 205 aloittaa asemakaavamuutoksen ja hyväksyi 
asetettavaksi vireilletulo- sekä luonnosvaiheen asiakirjoina osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
sekä 19.8.2019 päivätyn asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti yleisesti 
nähtäville 30 päivän ajaksi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat julkisesti nähtävillä Tammelan kunnantoimiston 
teknisellä osastolla sekä kunnan internetsivuilla 21.10. – 19.11.2019 välisenä aikana. 
  
Ehdotusvaiheen materiaali oli julkisesti nähtävillä Tammelan kunnantoimiston teknisellä osastolla sekä kunnan 
internetsivuilla 4.2.- 4.3.2020 välisenä aikana. 
  
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 31.8.2020 § 45 ja kaava tuli lainvoimaiseksi 
16.10.2020. 
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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Kaavaprosessin vaiheet  
 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2019 § 205 aloittaa asemakaavamuutoksen / -
laajennuksen ja hyväksyi asetettavaksi vireilletulo- sekä luonnosvaiheen asiakirjoina osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman sekä 19.8.2019 päivätyn asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja 63 §:n 
mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat julkisesti nähtävillä Tammelan kunnantoimiston 
teknisellä osastolla sekä kunnan internetsivuilla 21.10. – 19.11.2019 välisenä aikana. 
 
Ehdotusvaiheen kaavakartta, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat julkisesti 
nähtävillä Tammelan kunnantoimiston tekniselle osastolle 4.2. – 4.3.2020 välisenä aikana.  
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 31.8.2020 § 45 ja kaava tuli  
lainvoimaiseksi 16.10.2020. 
 

1.2 Asemakaava  

 
Kydön alue on Tammelan kunnan suosittu asuinalue, jossa tonttien kysyntä on jatkunut melko 
tasaisesti taloudellisista olosuhteista riippumatta. Varmistaakseen alueen tonttitarjonnan 
tulevaisuudessakin, kunta päätti ostaa kaksi maa-aluetta laajentamaan kortteleita 734 ja 735 
(kiinteistöt 1:23 Autionpelto 18250 m2 ja 1:50 Riihiaho 3607 m2). Asemakaavan alueelle on osoitettu 
viisi erillispientalotonttia merkinnällä AO (kortteliin 735 neljä ja kortteliin 735 B yksi) sekä neljä 
asuinpientalotonttia merkinnällä AP (kortteliin 735 kaksi ja kortteliin 734 kaksi). Lisäksi kaava-
alueeseen on otettu mukaan yksityisen maanomistajan omistama kiinteistö 1:48 Koivusalo, sillä kunta 
rakentaa joka tapauksessa alueen liikennöintiä varten Kaarlentien jatkeen, jolloin myös kiinteistön 1:48 
Koivusalo käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan otettiin vielä 
maanomistajapalautteen perusteella kiinteistö 1:49 Riihisalo, jotta jo olemassa olevaa kaavatonttia 
voidaan laajentaa kattamaan koko kiinteistö. 
Asemakaava-alueen pinta-ala on 2,5 hehtaaria. 
 

1.3 Asemakaavan toteuttaminen  
 
Alue on kaavan laatimisen aikaan eteläosaltaan rakentamatonta peltoaluetta (noin kaksi kolmannesta) 
ja pohjoisosaltaan sekalaista metsikköä (noin kolmannes). Rakennetut kiinteistöt 1:48 Koivusalo ja 
1:49 Riihisalo sijoittuvat kaavan koilliskulmaan. Alueen rakentamiseen on varauduttu jo aikaisempia 
asemakaavoja laadittaessa, sillä esim. liikkuminen alueelle tapahtuu olemassa olevan Kalevintien ja 
aikaisemman kaavoituksen mukaisen Kaarlentien ja sen kevyen liikenteen väylänä toteutettavan 
jatkeen kautta. 
Kunta toteuttaa kaavaa välittömästi kaavan tultua voimaan siten, että kunnallistekniikka ulotetaan 
alueelle ja asemakaavan mukaiset tontit lohkotaan, jotta niitä voidaan kunnan toimesta myydä 
halukkaille rakentajille. 
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2 LÄHTÖKOHDAT  
 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

2.1.1 Alueen yleiskuvaus    
Alue on olemassa olevan Kydön asemakaava-alueen itäosassa, ollen osin asemakaavaa ja osin sen 
laajennusta. Alue on kaavan laatimisen aikaan eteläosaltaan rakentamatonta peltoaluetta (noin kaksi 
kolmannesta) ja pohjoisosaltaan sekalaista metsikköä (noin kolmannes). Rakennetut kiinteistöt 1:48 
Koivusalo ja 1:49 Riihisalo sijoittuvat kaavan koilliskulmaan. Koko kaava-alue on yleiskaavoituksessa 
katsottu soveltuvan asumisen alueeksi. 
Uuden korttelin 735 B lisäksi kaavoituksessa laajennetaan olemassa olevia kortteleita 734 ja 735. 
Kunnan aikaisempi vuoden 2018 aikana loppuun myyty asuinalue sijoittuu Kalevintien varrelle 
kortteleihin 738 ja 738 B, ja asemakaava jatkaakin aluetta itään siten, että pohjoisimmille tonteille 
kulku järjestetään Kalevintietä jatkamalla. Suurimmalle osalle tonteista kulku kuitenkin on Kaarlentieltä 
ja sen jatkeeksi rakennettavalta kevyen liikenteen väylältä. 

2.1.2 Alueen kaavatilanne 
 
Maakuntakaava 
Alueelle on voimassa Hämeen liiton Maakuntakaava 2040, joka tullessaan voimaan 12.9.2019 kumosi 
vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. 
vaihemaakuntakaavan. 
Kydön alue on maakuntakaavassa jokseenkin kokonaisuudessaan asuntovaltaista aluetta, joka on 
kaavaan merkitty merkinnöillä AA. Lisäksi Kydön asuinalueen eteläosa on maakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (sininen vaakarasteri). 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Tammelan kunnanvaltuuston 9.9.2002 hyväksymä Syrjänharjun-, Kydön-, 
Häiviän ja Similänkulman alueiden osayleiskaava. Yleiskaavassa alue on osoitettu AP alueeksi 
(pientalovaltainen asuinalue). 
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Asemakaava 
Alueella on osin voimassa ja se osin laajentaa Kydön asemakaavaa, joka on tullut voimaan 8.8.2005. 
Kydön asemakaavassa korttelin 734 (kiinteistö 1:50 Riihiaho) osalta alueelle on osoitettu yksi 
erillispientalotontti (AO), korttelin 735 (kiinteistö 1:23 Autionpelto) osalta yksi rivitalotontti (AR). 
Tehokkuus kummassakin korttelissa on e=0,2, ja rakennusten tulee olla yksikerroksisia. 
 

 

2.1.3 Yhdyskuntarakenne  
Alue on luonnontilaista olemassa olevan asuinalueen reunalla/sisällä olevaa pelto-/metsäaluetta, jolla 
ei erityisiä luontoarvoja ole. Ainoa rakennettu osa on alueen koilliskulmalla olevat kiinteistöt 1:48 
Koivusalo ja 1:49 Riihisalo, joilla on olemassa olevaa rakennuskantaa. 
Alueella ei ole yritystoimintaa peltojen viljelyä lukuun ottamatta. 

2.1.4 Luonnonympäristö  
Alue on luonnontilaista olemassa olevan asuinalueen reunalla/sisällä olevaa pelto-/metsäaluetta, jolla 
ei erityisiä luontoarvoja ole. 
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2.1.5 Pohjavesi  
Kaava-alue ei ole pohjavesialuetta. 
 

2.1.5 Kiinteät muinaisjäännökset 
Alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta kaava-alue rajautuu yksityisen omistamalla 
kiinteistöllä olevaan Kydön mahdollisen muinaisjäännöksen alueeseen. Lisätietoja kiinteistä 
muinaisjäännöksistä museoviraston sivuilla www.kyppi.fi : 
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2.1.6 Rakennettu ympäristö  
Kydön asemakaava-alue on muutoin jo suurimmaksi osaksi rakentunut kaavan mukaisesti, korttelien 
734 ja 735 pohjoispuoleinen alue Heiniläntiehen on vielä kaavoittamatta ja rakentamatta. Ainoa 
rakennettu osa on alueen koilliskulmalla olevat kiinteistöt 1:48 Koivusalo ja 1:49 Riihisalo, joilla on 
olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakennuskanta ei kuitenkaan ole kulttuurihistoriallisesti 
merkittävää, vaan tavanomaista 1900-luvun lopun rakentamista. 

2.1.7 Liikenne  
Alueen katuverkko on jo pitkälti ratkaistu Kydön asemakaavassa, korttelien 735 ja 735B osalta 
Kalevintietä jatketaan ja korttelien 734 ja 735 osalta Kaarlentie rakennetaan. Tonteille kulku on näiden 
kahden kadun tai niitä yhdistävän kevyen liikenteen väylän kautta. 

2.1.8 Kunnallistekniikka  
Kydön alueen kunnallistekniikka on toteutettu ja varauduttu siihen, että kaavoitettavan alueen osalle 
rakennettava kunnallistekniikka voidaan liittää olemassa olevaan rakenteeseen. 

2.1.9 Maanomistus  
Kaavoituksen käynnistyessä Tammelan kunta omistaa alueesta kiinteistön 1:23 Autionpelto ja on 
päättänyt ostaa sille tarjotun kiinteistön 1:50 Riihiaho. Rakennetun kiinteistön 1:48 Koivusalo omistaa 
yksityinen maanomistaja, samoin luonnosvaiheessa kaava-alueeseen otetun kiinteistön 1:49 Riihisalo. 

2.2 Suunnittelutilanne  

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  
Kanta-Hämeen maakuntakaava on tullut voimaan 12.9.2019. 
Kunnanvaltuuston 9.9.2002 hyväksymä Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueiden 
osayleiskaava on alueella voimassa . 
Tammelan kunnanvaltuusto päätti 10.4.2006 § 8 Kydön asemakaavan voimaantulosta, kaava tuli tällä 
päätöksellä voimaan 15.6.2006. 
Tammelan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 14.5.2012. 
Pohjakartta on otettu Tammelan kunnan ajantasaisesta karttajärjestelmästä vuonna 2019.  

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

 
Kydön alue on Tammelan kunnan suosittu asuinalue, jossa tonttien kysyntä on jatkunut melko 
tasaisesti taloudellisista olosuhteista riippumatta. Varmistaakseen alueen tonttitarjonnan 
tulevaisuudessakin kunta päätti ostaa kaksi maa-aluetta laajentamaan kortteleita 734 ja 735 (kiinteistöt 
1:23 Autionpelto 18250 m2 ja 1:50 Riihiaho 3607 m2). 
Asemakaavan alueelle on osoitettu viisi erillispientalotonttia merkinnällä AO (kortteliin 735 neljä ja 
kortteliin 735 B yksi) sekä neljä asuinpientalotonttia merkinnällä AP (kortteliin 735 kaksi ja kortteliin 
734 kaksi). Lisäksi kaava-alueeseen on otettu mukaan yksityisen maanomistajan omistama kiinteistö 
1:48 Koivusalo, sillä kunta rakentaa joka tapauksessa alueen liikennöintiä varten Kaarlentien jatkeen, 
jolloin myös kiinteistön 1:48 Koivusalo käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Luonnosvaiheen jälkeen 
kaavaan otettiin vielä maanomistajapalautteen perusteella kiinteistö 1:49 Riihisalo, jotta jo olemassa 
olevaa kaavatonttia voidaan laajentaa kattamaan koko kiinteistö. 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö  

3.2.1 Osalliset  
Osallisia ovat kaikki, joiden toimintaan kaava vaikuttaa: 
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Yksityiset / yritykset / yhteisöt 
maanomistajat 
asukkaat 
alueen yrittäjät 
muut alueella toimivat yritykset (sähköyhtiöt, puhelinyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt) 
alueella tai siihen liittyen toimivat yhdistykset 
naapurit 
kuntalaiset 
 
Viranomaiset 
Hämeen liitto 
Hämeen ELY-keskus (ympäristö) 
Museovirasto 
Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos 
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
Tammelan kunta 
ympäristölautakunta 
tekninen lautakunta 

3.2.2 Vireilletulo  
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2019 § 205 aloittaa asemakaavamuutoksen ja hyväksyi 
asetettavaksi vireilletulo- sekä luonnosvaiheen asiakirjoina osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
19.8.2019 päivätyn asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 
päivän ajaksi. 

3.2.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat julkisesti nähtävillä Tammelan kunnantoimiston 
teknisellä osastolla sekä kunnan internetsivuilla 21.10. – 19.11.2019 välisenä aikana. 
Kaavaan saatiin lausunnot Hämeen Ely-keskukselta, Hämeen liitolta, Museovirastolta, Kanta-Hämeen 
pelastuslaitokselta, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ja Tammelan kunnan ympäristölautakunnalta.  
Yksityisiä mielipiteitä kaavaan jätettiin kaksi kappaletta. 
Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen ovat selostuksen liitteenä. 
 
Ehdotusvaiheen kaavakartta, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat julkisesti 
nähtävillä Tammelan kunnantoimiston tekniselle osastolle 4.2. – 4.3.2020 välisenä aikana.  
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 31.8.2020 § 45 ja kaava tuli  
lainvoimaiseksi 16.10.2020. 

3.2.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
Asemakaavassa on noudatettu kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä 
osallistumismenettelyä. Asemakaavassa laajennetaan olemassa olevaa asuinaluetta kunnan 
omistuksessa olevalla tai omistukseen tulevalle pelto- ja metsäalueelle. Kaavan koillisnurkassa on 
kaksi yksityisen maanomistajan omistuksessa olevaa kiinteistöä 1:48 Koivusalo ja 1:49 Riihisalo. 

3.3 Asemakaavan tavoitteet  
 
Kunnan tavoitteena on varmistaa alueen tonttitarjonta laajentamalla asemakaava-aluetta ostamilleen 
pelto- ja metsäalueille, jolloin alueella saadaan yhdeksän myytävää tonttia sijainniltaan houkuttelevalle 
paikalle. 
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  
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4.1 Kaavan rakenne  

4.1.1 Mitoitus  
Kaava-alueelle on viisi erillispientalotonttia (AO) ja kuusi pientalotonttia (AP) tehokkuudella e=0,25. 
Tonttikoko alueella on hivenen Kydön asemakaavan keskimääräistä suurempi, sillä kysyntää 
kunnassa on ollut isommille tonteille. Kerrosluku kaavassa on Iu2/3, sillä alueen vanha rakennuskanta 
ennen kaavoitusta on ollut perinteistä ullakollista mallia ja Kydönkin asemakaavan osalta on ollut 
tarvetta poikkeamisluvin tapauskohtaisesti tutkia mahdollisuutta ullakollisille ratkaisuille.  
Kaava-alue on kooltaan 25 084 m2, josta rakennettaviksi tonteiksi on osoitettu 21 124 m2. 
Rakennusoikeutta alueella on 5281 m2. 

4.1.2 Palvelut  
Suunnittelualueen tarvitsemat palvelut löytyvät Tammelan kunnan keskustasta sekä Forssan 
kaupungista. Itse kaava-alueella ei ole palveluja. 

4.3 Aluevaraukset   

4.3.1 Korttelialueet  
 
Kortteli 734 (AO)  
Olemassa olevaa korttelia 734 laajennetaan siten, että entisen erillispientalotontin 1 sijaan korttelissa 
kaavarajauksen alueella on neljä asuinpientalotonttia (AP) 1, 4, 5 ja 6. Olemassa olevaa tonttia 1 
laajennetaan pohjoiseen ja osoitetaan uusi pientalotontti (AP) 5 kunnan omistukseen siirtyvälle 
kiinteistölle 1:50 Riihiaho. Yksityisen omistuksessa olevasta kiinteistöstä 1:48 Koivusalo muodostetaan 
korttelin asuinpientalotontti (AP) 6. Yksityisen omistuksessa olevaa tonttia 4 laajennetaan kattamaan 
koko kiinteistä 1:49 Riihisalo. 
Tonteille voi rakentaa kerrosluvultaan Iu2/3 asuinpientaloja tehokkuudella e=0.25. Tonteille saavutaan 
Kaarlentieltä ja sen kevyen liikenteen jatkeelta, yksityisten omistuksessa oleville kiinteistöille 1:48 
Koivusalo ja 1:49 Riihisalo voidaan jatkossakin kulkea Heiniläntien kautta. 
Korttelin koko on 9442 m2 ja kokonaisrakennusoikeus 2361 m2. 
 
Kortteli 735 (AP ja AO)  
Olemassa olevaa korttelia 735 laajennetaan siten, että entisen rivitalotontin (AR) 1 sijaan kortteliin on 
osoitettu kaksi asuinpientalotonttia (AP) 1 ja 2, sekä neljä erillispientalotonttia 3, 4, 5 ja 6 kunnan 
omistamalle kiinteistölle 1:23 Autionpelto. Tonteille voi rakentaa kerrosluvultaan Iu2/3 asuinpientaloja 
tehokkuudella e=0.25. Tonteille saavutaan Kaarlentieltä ja sen kevyen liikenteen jatkeelta lukuun 
ottamatta tonttia 6, jolle saavutaan Kalevintien kautta. 
Korttelin koko on 9961 m2 ja kokonaisrakennusoikeus 2490 m2. 
 
Kortteli 735 B (AO)  
Uusi kortteli osoitetaan kunnan omistamalle kiinteistölle 1:23 Autionpelto, Kalevintien ja sen jatkeena 
olevan kevyen liikenteen väylän pohjoispuolelle. Kortteliin on osoitettu yksi erillispientalotontti (AO) 1. 
Tontille voi rakentaa kerrosluvultaan Iu2/3 asuinpientaloja tehokkuudella e=0.25. Tontille saavutaan 
Kalevintien kautta. 
Korttelin koko on 1721 m2 ja kokonaisrakennusoikeus 430 m2. 

4.3.2 Viheralueet  
Korttelin 735 lounaiskulmalla on varaus 870 m2 lähivirkistysalueelle, joka mahdollistaa 
viherreittiyhteyden jatkumisen koko Kydön alueen läpi. Kaava-alueen luoteiskulmaan on jätetty 541 
m2 lähivirkistysalue, jonka kautta pääsee Kalevintieltä Heiniläntielle. 

4.3.3 Liikennealueet 
Kaarlentie on jo voimassa olevassa kaavassa, mutta katua ei ole rakennettu. Kaarlentietä jatketaan 
kaavoituksessa kevyen liikenteen väylällä, jolla tonteille ajo on sallittu (korttelin 735 tontit 4 ja 5 sekä 
mahdollisesta korttelin 734 tontti 6). Kaavassa jatketaan myös olemassa olevaa Kalevintietä. Sekä 
Kaarlentien että Kalevintien päihin on varattu tilaa kääntöpaikalle. Kalevintie ja Kaarlentie on yhdistetty 
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toisiinsa kevyen liikenteen väylillä, jotka mahdollistavat kevyen liikenteen kulkemisen, mutta ei 
ajoneuvoilla tapahtuvaa läpiajoa. Kevyen liikenteen väylät mahdollistavat myös kulun Heiniläntieltä niin 
Kalevintielle, Kaarlentielle kuin edelleen Mintuntiella ja Kirstiläntielle. 
Katualuetta kaavassa on yhteensä 1621 m2 ja kevyen liikenteen väylää 988 m2. 

4.3.4 Muut alueet  
Kaava-alueella ei ole erityisalueita. Ehdotusvaiheen palautteen perusteella kaavaan lisättiin johtokujat 
kuituverkolle. 

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavatyön keskeinen tavoite on ollut osoittaa alueelle uusia pientalotontteja siten, että alueen 
liikennöinti on toimivaa huomioiden sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen. Myös 
virkistysalueiden saavutettavuus ja jatkuvuus on kaavassa huomioitu. Tontit sijoittuvat voimassa 
olevan kaava-alueen välittömään läheisyyteen ja laajentavat olemassa olevaan asuinaluetta - 
laajennus ei myöskään toteutuessaan tuo alueen ympäristöön merkittäviä laadullisia muutoksia. 
 

4.4 Kaavan vaikutukset  
 
Asemakaavalaajennuksen olemassa olevaa aluetta täydentävästä luonteesta johtuen voidaan todeta, 
ettei kaavalla käytännössä ole negatiivisia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, luontoon tai 
luonnonympäristöön. Kaava-alue hyödyntää olemassa olevaa katuverkkoa ja kunnallistekniikkaa, 
uutta rakennetaan vain kaava-alueen sisälle kaavoitettavien tonttien tarpeisiin. 

4.4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, sillä kaavan osoittama rakentaminen 
täydentää jo olemassa olevaa rakennetta. 

4.4.2 Vaikutukset liikenteeseen 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen, sillä kaavan osoittama rakentaminen on vähäistä 
ja täydentää jo olemassa olevaa rakennetta. Uutta katualuetta alueelle rakennetaan Kaarlentie, 
Kalevintien jatke ja ne sekä toisiinsa että Heiniläntiehen yhdistävät kevyen liikenteen väylät. Näin 
alueelle rakentuu kattavat kevyen liikenteen yhteydet, mutta häiritsevää ajoneuvoliikenteen läpiajoa ei 
mahdollisteta.  

4.4.3 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja asumisympäristöön 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinolosuhteisiin ja asuinympäristöön, sillä kaavan 
osoittama rakentaminen soveltuu olemassa olevaan rakenteeseen täydentäen sitä seitsemällä uudella 
asuintontilla. Kaavoituksen laatimisaikaan alue on peltoa ja metsää. 

4.4.4 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan ja ympäristöön, sillä kaavan osoittama 
rakentaminen soveltuu olemassa olevaan rakenteeseen täydentäen sitä seitsemällä uudella 
asuintontilla. Kaavoituksen laatimisaikaan alue on lähinnä peltoa, pohjoisosassa on pieni metsäinen 
alue. 
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4.4.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon ja luonnonvaroihin, sillä kaavan osoittama 
rakentaminen täydentää olemassa olevaan asuinaluetta. Kaavoituksen laatimisaikaan alue on lähinnä 
peltoaluetta pohjoisosan metsää lukuun ottamatta. 
 

4.4.6 Pohja- ja pintavesiin 
 
Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle, joten sillä ole vaikutuksia pohjaveteen ja sen muodostumiseen. 
Kaavarajausta laajemmalla alueella on ollut hulevesien virtaamiseen liittyviä ongelmia, joten kaavassa 
on edellytetty tonttien osalta hulevesien imeyttämistä tontilla, jottei alue lisää laajemman alueen 
ongelmia. Kaavassa on myös mahdollistettu laajemman kokonaisuuden virkistys- ja viheralueiden 
jatkuvuus, jotta myös laajemman alueen hulevesiä voidaan johtaa/käsitellä kaava-alueella hallitusti.  

4.4.7 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskunta- ja energiatalouteen. Kaavalla mahdollistetaan 
yhdeksän tonttia (seitsemän uutta), joiden rakentamista ja energiankulutusta säädellään 
rakennuslupamenettelyllä. 
 

4.7 Nimistö  
 
Osa-alueen nimistö on muodostunut aiemman asemakaavoituksen myötä (Kydön asemakaava).   
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
 
Kunta myy omistamiaan tontteja halukkaille ostajille, jolloin kauppakirjaan kirjataan tontinluovutukseen 
liittyviä seikkoja. Rakentamisen toteutusta ohjaavat laadittavat rakennuslupa-asiakirjat.  
 

5.2 Toteutuminen ja ajoitus  
 
Asemakaavan toteutuksesta vastaa Tammelan kunta ja se tullaan toteuttamaan heti kaavan tultua 
voimaan. Yksittäiset tontit rakentuvat sitä mukaa, kun kunta myy tontit yksityisille rakentajille. 
 

5.3 Toteutuksen seuranta  
 
Kunta seuraa ja ohjaa asemakaavan toteutumista tonttikauppojen yhteydessä ja normaalilla 
rakennuslupamenettelyllä  
  
  
 
Tammelassa 11.5.2020  
  

      
  

Miika Tuki, arkkitehti 
kaavoittaja 
Tammelan kunta 
Hakkapeliitantie 2 
31300 Tammela  
puh 050 4643274 
miika.tuki@tammela.fi 
 
 

Liitteet: 
Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen 
Kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen 
Asemakaavan seurantalomake 
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Vastineet kaavan luonnosvaiheen palautteeseen 

Hämeen ely-keskus   
Asemakaavan tarkoitus on osoittaa asuinpientalojen korttelialuetta olemassa olevan 
asuinalueen yhteyteen. Alue on rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta. Alueella on 
voimassa v. 2002 hyväksytty Häiviän osayleiskaava, jossa se on osoitettu 
pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. 
Kaava täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta, tukeutuu olemassa oleviin verkostoihin 
eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön. Hämeen ELY-keskuksella ei 
ole kaavaan huomautettavaa. 
  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

 

Hämeen liitto  
Kaavahanke on maakuntakaavan mukainen ja edistää sen 
toteutumista. Hämeen liitto katsoo, että kaavahankkeesta ei ole tarpeen antaa lausuntoa. 

  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

 

Museovirasto  
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin (www.kyppi.fi) mukaan välittömästi kaava-
alueen länsipuolelta, osin kaava-alueelta tunnetaan Kydön (Kijdest/Kydes) kylän 
(muinaisjäännösrekisteritunnus 1000005337) vanha tonttimaa. Varhaisin maininta 
Kydönkylästä on vuodelta 1457 ja 1500-luvun alussa on kylässä ollut todennäköisesti 
kaksi taloa. 1500-luvun lopussa kylässä oli kolme taloa, mutta 1600-luvun alussa taloihin 
muutti uusia isäntiä ja kylään perustettiin rustholleja. 
Kydön kylätontti on paikannettu vanhojen karttojen perusteella. Vuoden 2005 
arkeologisen inventoinnin perusteella kylätontti on nykyisin suurimmaksi osaksi 
rakennettu. Piha-alueilla ja teiden välissä on kuitenkin pienialaisia rakentamattomia 
alueita, joilla on saattanut säilyä muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia vanhemman 
asutuksen jäännöksiä. Kohde on muinaisjäännösrekisterissä statuksella mahdollinen 
muinaisjäännös.  
Karttapaikannettua tonttimaata sijaitsee kaava-alueen lounaiskulmassa alueella, joka on 
kaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), joka rajoittuu korttelin 735 tontteihin (AP) 1,2 
ja 3. Tonttien alue on vanhojen karttojen mukaan ollut viljelysmaata, mutta 
lähivirkistysalueeksi merkitty alue on vanhojen karttojen perusteella ollut viljelemätöntä ja 
siten voi olettaa, että siellä voi olla säilyneenä muinaismuistolain tarkoittamia rakenteita. 
Museovirasto esittää, että kaava-alueella suoritetaan muinaismuistolain 13 § mukaisesti 
arkeologinen maastoinventointi ajantasaisen ja kattavan taustatiedon saamiseksi osana 
hankkeen muita taustaselvityksiä. Vasta sen jälkeen voidaan arvioida luotettavasti 
kaavaehdotuksen vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön. Inventointi tulee suorittaa 
Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimusten mukaisesti. Koska kyse on 
yleisestä hankkeesta, vastaa hankkeen suunnittelija tutkimuskustannuksista. 
Laatuohjeet sekä ohjeet arkeologisten kenttätöiden tilaamiseksi on nähtävissä 
Museoviraston verkkosivuilta 
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto. 
Siellä on myös luettelo kaupallisista arkeologisista toimijoista, jotka suorittavat 
arkeologista inventointia. 
Museovirastolla ei ole muuta kommentoitavaa esitettyyn Kydön alueen asemakaavan 
muutoksen luonnokseen.  
 
Kaavoittajan vastine: 
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Kydön kylätonttiin liittyvä mahdollinen muinaisjäännös ja viljelemätön maa-alue 
rajautuvat kaava-alueen ulkopuolelle yksityisen omistamalle maa-alueelle. Kaava-alue 
sijoittuu eteläosaltaan kokonaisuudessaan lausunnossa mainitulle viljellylle peltoalueelle. 
Kaavassa osoitetut virkistysalueet myös rajaavat rakentamisalueet kaavan rajapinnasta 
ja toimivat ylimääräisenä puskurivyöhykkeenä mahdollisen muinaisjäännöksen 
alueeseen.  

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos  
Tutustuttuani kaava-aineistoon totean, ettei pelastusviranomaisella ole huomautettavaa 
siihen. 
Tämä lausunto perustuu Tammelan kunnan kaavoituksen laatimaan 19.8.2019 
päivättyyn kaavakarttaan ja sitä koskevaan kaavaselostukseen sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. 

  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä  
Yhtymähallitus päättää esittää Tammelan kunnanhallitukselle, ettei sillä ole 
huomautettavaa Kydön alueen kortteleiden 734, 735  kiinteistöjen 1:23, 1:50 ja 1:48 
asemakaavan muutoksesta / -laajennuksesta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
eikä asemakaavaluonnoksesta. 

  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

 

Tammelan ympäristölautakunta  
 

Kydön asuntoaluetta on kaavoitettu vähitellen pienissä erissä sitä mukaa kun kunta on 
saanut hankittua alueelta maa-alueita. Pienissä erissä kaavoittaminen on johtanut siihen, 
että alueen yhtenäinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen on puutteellista. Esimerkiksi 
puisto- ja virkistysalueiksi varatut alueet ovat pieniä katkonaisia kaistoja ja yhtenäisiä 
suurempia viheraluevarauksia alueen eteläosassa ei ole. Viheralueet olisivat tarpeen 
paitsi lähivirkistysalueina myös verkostojen rakentamisen mahdollistavina johtokäytävinä 
ja hulevesi rakenteiden sijoituspaikkoina. 
 
Alueen rakentumisen myötä on myös tullut esille alueelta muodostuvien hulevesien 
aiheuttama ongelma. Hulevesien johtamista alueelta ei ole aikaisemmissa kaavoissa 
juurikaan huomioitu, eikä ole edellytetty hulevesien kiinteistökohtaista käsittelyä. 
 
Nyt kun lähes koko alue on rakentunut ja vanhat ennen sarkaojissa olleet pellot ovat 
muuttuneet rakennetuiksi tonteiksi, on tullut esille alueelta rankkasateiden ja kevättulvien 
aikaan purkautuva suuri hulevesien määrä. Hulevesien johtamista alueelta Mintuntien 
alitukseen päättyvästä rummusta eteenpäin ei ole aikaisemmissa suunnitelmissa 
juurikaan huomioitu ja niiden eteenpäin johtaminen on nyt muodostumassa 
ongelmalliseksi. 
 
Lausunnolla olevassa kaavaluonnoksen kaavamääräyksissä on mainittu, että tontin 
reunoilla on muotoiltava painanteet, jotta hulevedet voidaan hallitusti johtaa 
hulevesiverkkoon tai imeyttää maaperään tontilla. 
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Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan Kydön alueen 
kortteleiden 734,735, 735b kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon: 
 
1. Kaavaan tulee varata riittävän suuria viheralueita, jotka mahdollistavat tarvittavien 
hulevesirakenteiden sijoittamisen 
 
2. Kaavamääräyksissä tulee edellyttää, että tontilta muodostuvat hulevedet tulee 
imeyttää ensisijaisesti maaperään tontilla, jotta vedet eivät lisää hulevesiverkostoon 
johdettavia vesimääriä. 
 
3. Kaavan ehdotusvaiheessa pitää olla arvioitu alueen kautta kulkevien ja alueella 
syntyvien hulevesien määrä ja niiden hallitsemiseksi tarvittavat menetelmät ja 
aluevaraukset. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kydön asemakaava-alue on laadittu yhtenä suurena kokonaisuutena, jossa alueen 
virkistys- ja viheryhteydet on osoitettu, vaikkakin niiden toimivuudessa saattaa etenkin 
hulevesien käsittelyn osalta olla parannettavaa. Tämä ei kuitenkaan johdu 
kaavavarauksista tai niiden puuttumisesta, vaan siitä, ettei koko alueen 
hulevesisuunnitelmaa ole saatu ratkaistua. Ennen käynnissä olevaa kaavahanketta 
Kydön asemakaavaa on laajennettu kerran, Kalevintien varrelle kaavoitetulla alueella, 
joka sisälsi viisi tonttia, ja säilytti osaltaan alueen virkistys- ja viheryhteydet. Muut 
kaavamuutokset ovat maanomistajien tarpeista lähteneitä rajojen tarkennuksia, tonttien 
yhdistämisiä tai käyttötarkoituksen muutoksia, joita kunnan on mahdotonta ennakoida 
etukäteen. 
Kaavamuutoksissa ei ole poistettu kokonaissuunnitelman viher- ja virkistysyhteyksiä. 
Alueen hulevesiongelmat ovat edelleen parhaiten ratkaistavissa kokonaisuuden 
huomioivalla hulevesisuunnittelulla voimassa olevan Kydön asemakaava-alueen jo 
olemassa oleviin viher- ja virkistysalueisiin perustuen, sillä tällöin toimenpiteet voidaan 
luontevammin kohdentaa ongelmakohtiin ja niiden alkujuurille. 
Käynnissä olevassa asemakaavamuutoksessa / -laajennuksessa on huolehdittu, että 
alueen osalle osoitettu viher- ja virkistysyhteys on säilytetty riittävässä laajuudessa, ja 
kaavamääräyksessä on velvoitettu kaava-alueen tonttien osalta käsittelemään hulevedet 
tonteilla, jolloin kaava-alue ei lisää hulevesikuormitusta muualla alueella. 
 

Kiinteistön 1:49 maanomistaja  
Esittäisin, että omistamani RIIHISALO 834-419-1-49 kiinteistöllä erillispientontti AO 
kaava kattaisi koko kiinteistön. 
Nyt voimassa olevassa 8.8.2005 vahvistetussa kaavassa se on osassa kiinteistöä.  
Kaavoittajan vastine: 
Kaavaa on luonnosvaiheen jälkeen laajennettu ja otettu kiinteistö 1:49 Riihialho mukaan 
kaavaan. 
 

Kiinteistön 1:29 maanomistaja (kaava-alueen ulkopuolella)  
1. Velvoitan kuntaa aidosti suunnittelemaan ja toteuttamaan hulevesien hallinnan ja 

pois johtamisen ko. suunnitelma-alueelta, korttelit 734, 735 ja 7356 ja siihen liittyen 
myös jo aiemmin hyväksytyltä asemakaava-alueelta, Taajama-alueen 6 osa - Kytö, 
koskien Kydön kylältä purkautuvia hulevesiä kohdentuen tilaan Silvo 834-419-1-29. 

2.  Heiniläntien suunnittelu pitää huomioida ko . suunnitelma-alueelta, korttelit 734 ja 
7356 ja siihen liittyen myös jo aiemmin hyväksytyltä asemakaava -alueelta, Taajama 
-alueen 6 osa - Kytö. 

 
1. Kunta on alkujaan suunnitellut ja hyväksynyt,Taajama-alueen 6 osa - Kytö, 
asemakaavan, jota on useampaan kertaan korjattu ja tarkennettu kaavamuutoksilla: 
Kydön kortteleiden 601 ja 602 asemakaavamuutos; Kydön kortteleiden 715 ja 722 
asemakaavamuutos; Kydön asemakaavamuutos, kortteli 732; Kytö Korttelit 738 ja 7388 
Kytö; Kortteli 738, tontit 1-3 ja nyt Kydön asemakaava muutos ja laajennus, 
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korttel it 734, 735 ja 735B. 
Kaikki nämä toimenpiteet ovat johtaneet siihen että näiltä kyseisiltä alueilta on johdettu 
jatkuvasti kasvavia määriä hulevesiä nopeina sykleinä alapuolisien maanomistajien 
maille. Kunta on kahdesti aloittanut alueen hulevesisuunnittelua, mutta molemmilla 
kerroilla lopettanut suunnittelun kesken. 
Edellytän että tässä vaiheessa suunnittelussa Kydön asemakaava muutos ja laajennus , 
korttelit 734, 735 ja 735B, otetaan huomioon, suunnitellaan ja toteutetaan kunnan 
kaavoittamalla alueella hulevesisuunnitelma, jossa hulevesiä ei johdeta yksityisen 
maanomistajan tilalle, Silvo 1:29, vaan kunta johtaa ko. hulevedet omien omistamiensa 
maa-alueiden kautta eteenpäin. 
Kunta on aiheuttanut tilalle Silvo 1:29 ja sen omistajalle kohtuutonta haittaa talvisilla 
hulevesitulvilla vuosina 2016 ja 2018. Kunta ei ole aidosti rakentavassa hengessä 
vastannut tekemiini muistutuksiin. 
 
2. Heiniläntie sijaitsee kaava-alueen ja suunnitelman, Taajama -alueen 6 osa - Kytö, 
itäreunassa. Ko. kaavassa ei ole tarkemmin määritelty Heiniläntien suunnitelmaa. 
Heiniläntie rajaantuu kortteliin 734 ja siitä pohjoiseen kaavamuutosalueen Kydön 
asemakaava muutos ja laajennus , korttelit 734, 735 ja 735B pohjoisreunaan. 
Osa 6 Heiniläntien suunnittelua on hahmotettu kaavan ulkopuolisena asiana. 
Suunnitelmassa korttelit 734, 735 ja 735B Heiniläntien suunnittelu on sivuutettu täysin. 
Samalla Heiniläntie, Mintuntiestä pohjoiseen alkuosassaan, rajaantuu asemakaavaan 
Rauhaniemen -Matintuomion alue (05 ). Tässä on selkeä ristiriita koska Heiniläntie 
sijaitsee tilalla Silvo 1:29 mutta kaavoitus tapahtuu viereisen kaava-alueen puitteissa 
Kytö 6 osa. 
Edellytän että suunnitelmassa Kydön asemakaava muutos ja laajennus , korttelit 
734, 735 ja 735B otetaan huomioon Heiniläntien suunnittelu, koska se niin olennaisesti 
kuuluu suunnitelma-alueeseen ja sijaitse kahden vierekkäisen kaavaalueen rajapinnalla. 
Taajama-alueen 6 osa - Kytö asemakaavaa korjataan jatkuvasti muutoksilla, joten nyt on 
syytä huomioida tähän suunnitelma-alueeseen läheisesti liittyvät seikat tarkemmin. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Kydön asemakaava-alue on laadittu yhtenä suurena kokonaisuutena, jossa alueen 
virkistys- ja viheryhteydet on osoitettu, vaikkakin niiden toimivuudessa saattaa etenkin 
hulevesien käsittelyn osalta olla parannettavaa. Tämä ei kuitenkaan johdu 
kaavavarauksista tai niiden puuttumisesta, vaan siitä, ettei koko alueen 
hulevesisuunnitelmaa ole saatu ratkaistua. 
Alueen hulevesiongelmat ovat edelleen parhaiten ratkaistavissa jatkamalla 
kokonaisuuden huomioivaa hulevesisuunnittelua voimassa olevan Kydön asemakaava-
alueen olemassa oleviin viher- ja virkistysalueisiin perustuen, sillä tällöin toimenpiteet 
voidaan luontevammin kohdentaa ongelmakohtiin ja niiden alkujuurille. 
Käynnissä olevassa asemakaavamuutoksessa / -laajennuksessa on huolehdittu, että 
alueen osalle osoitettu viher- ja virkistysyhteys on säilytetty riittävässä laajuudessa, ja 
kaavamääräyksessä on velvoitettu kaava-alueen tonttien osalta käsittelemään hulevedet 
tonteilla, jolloin kaava-alue ei lisää hulevesikuormitusta muualla alueella. 
Ennen käynnissä olevaa kaavahanketta Kydön asemakaavaa on laajennettu vain kerran, 
Kalevintien varrelle kaavoitetulla alueella, joka sisälsi viisi tonttia, ja säilytti osaltaan 
alueen virkistys- ja viheryhteydet. Muut kaavamuutokset ovat maanomistajien tarpeista 
lähteneitä rajojen tarkennuksia, tonttien yhdistämisiä tai käyttötarkoituksen muutoksia, 
joita kunnan on mahdotonta ennakoida etukäteen. Asemakaava tai asemakaavamuutos 
voidaan täysin lainmukaisesta laatia vaikka vain yhdelle tontille.  
Voimassa olevassa Kydön asemakaavassa on alueen liikennöinti ratkaistu siten, että 
jokaiselle kaavatontille on osoitettu kulkuyhteys. Käynnissä olevassa korttelien 734, 735 
ja 735 B asemakaavamuutoksessa / -laajennuksessa on huolehdittu, että kaavassa 
suunnitellut uudet tontit ovat saavutettavissa, tässä tapauksessa luontevimmin 
Kalevintien, Kaarlentien ja niitä yhdistävän kevyen liikenteen väylän kautta. 
Tulevaisuudessa Heiniläntienkin asemakaavoitusta tultaneen jatkamaan nykyistä 
pitemmälle, mutta tämä tarkoittaisi tien itäpuolen rakentumista ollakseen kokonaisuuden 
ja kuntatalouden kannalta järkevää.  
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Vastineet kaavan ehdotusvaiheen palautteeseen 
 

Hämeen ely-keskus   
Ely-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

 

Hämeen liitto  
Kaavahanke on maakuntakaavan mukainen ja edistää sen toteutumista. Hämeen liitto 
katsoo, että kaavahankkeesta ei ole tarpeen antaa lausuntoa. 

  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos  
Tutustuttuani kaava-aineistoon totean, ettei pelastusviranomaisella ole huomautettavaa 
siihen. 
Tämä lausunto perustuu Tammelan kunnan kaavoituksen laatimaan 10.1.2020 
päivättyyn kaavakarttaan ja sitä koskevaan kaavaselostukseen. 

  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä  
Yhtymähallitus päättää esittää Tammelan kunnanhallitukselle, ettei sillä ole 
huomautettavaa Kydön alueen asemakaavamuutoksesta ja laajennuksesta. 

  
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 
 

Lounea Palvelut Oy  
Pyydämme huomioimaan Lounean maahan sijoitettujen kuitukaapeleiden sijainnit (vihreä 
katkoviiva) kaavan luoteiskulmassa, sekä Mintuntien varressa kulkevan runkokaapeli- ja 
putkireitin. 
Kaavan kaakkoiskulmassa oleva kupari maakaapeli, sekä tolppalinjassa kulkeva 
ilmakaapeli ovat vielä toistaiseksi käytössä. 
Kyseiset kuparikaapelit purkaantuvat tämän vuoden (2020) aikana, jonka jälkeen niitä ei 
tarvitse huomioida. 
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Kaavoittajan vastine: 
Kaavaan on lisätty johtokuja sekä alueen itä- että länsireunalle, nykyisen kuitukaapelin 
sijoituskohtaan.  

 

Tammelan ympäristölautakunta  
 

Kaava-aluetta on luonnosvaiheesta laajennettu koskemaan kiinteistöä Riihisalo 1:49.  
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Hulevesien käsittelyn mahdollistavat viheralueet kyseisellä kaava-alueella ovat hyvin 
pieniä alueelta muodostuvien hulevesien määrään nähden. 
 
Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan Kydön alueen 
kortteleiden 734,735, 735b kaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
 
1. Kaavaan tulee varata riittävän suuria viheralueita, jotka mahdollistavat tarvittavien 
hulevesirakenteiden sijoittamisen 
 
2. Kaavamääräyksissä tulee edellyttää, että tontilta muodostuvat hulevedet tulee 
imeyttää ensisijaisesti maaperään tontilla, jotta vedet eivät lisää hulevesiverkostoon 
johdettavia vesimääriä. 
 
3. Kaavan ehdotusvaiheessa pitää olla arvioitu alueen kautta kulkevien ja alueella 
syntyvien hulevesien määrä ja niiden hallitsemiseksi tarvittavat menetelmät ja 
aluevaraukset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.  
 
Kaavoittajan vastine: 
Kydön asemakaava-alue on laadittu yhtenä suurena kokonaisuutena, jossa alueen 
virkistys- ja viheryhteydet on osoitettu, vaikkakin niiden toimivuudessa saattaa etenkin 
hulevesien käsittelyn osalta olla parannettavaa. Tämä ei kuitenkaan johdu 
kaavavarauksista tai niiden puuttumisesta, vaan siitä, ettei koko alueen 
hulevesisuunnitelmaa ole saatu ratkaistua.  
Kaavamuutoksissa ei ole poistettu kokonaissuunnitelman viher- ja virkistysyhteyksiä. 
Alueen hulevesiongelmat ovat edelleen parhaiten ratkaistavissa kokonaisuuden 
huomioivalla hulevesisuunnittelulla voimassa olevan Kydön asemakaava-alueen jo 
olemassa oleviin viher- ja virkistysalueisiin perustuen, sillä tällöin toimenpiteet voidaan 
luontevammin kohdentaa ongelmakohtiin ja niiden alkujuurille. 
Käynnissä olevassa asemakaavamuutoksessa / -laajennuksessa on huolehdittu, että 
alueen osalle osoitettu viher- ja virkistysyhteys on säilytetty riittävässä laajuudessa, ja 
kaavamääräyksessä on velvoitettu kaava-alueen tonttien osalta käsittelemään hulevedet 
tonteilla, jolloin kaava-alue ei juurikaan lisää hulevesikuormitusta muualla alueella. 
 

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta ei kaavan luonnosvaiheessa ole epähuomiossa saanut 
lausuntopyyntöä. 
Kaavan käsittelyssä on noussut esille erityisesti alueen hulevesiasiat, joista on ollut 
keskustelua jo ennen alueen kaavoitusta. Kirstilän asuinalueen hulevesien käsittelyä 
varten on suunniteltu nyt kaavoitettavan alueen länsipuoleisille viheralueille tasausaltaita, 
joilla voidaan leikata järveen menevän laskuojan virtaushuippuja ja poistaa 
epäpuhtauksia. Altaiden rakentaminen aikaisemmin on viivästynyt asukkaiden 
vastustuksen ja määrärahojen puuttumisen vuoksi, mutta nyt niitä on suunniteltu uusiin 
paikkoihin. 
Nyt kaavoitettavan alueen länsireunan viheralueelle on suunnittelussa kunnallistekniikan 
suunnittelun yhteydessä huleveden kulkua hidastava ojarakenne. Viherkaista on niukka, 
mutta sitä ei voi juuri leventääkään tonttien rakentamismahdollisuuksien kärsimättä. 
Viheralueen mitoituksessa ongelmana on kaavoitettavan alueen kapea muoto. 
Kaavamääräyksissä on määrätty, että tonttien hulevedet on imeytettävä tonteilla. Uusia 
hulevesiä tulee siten jonkin verran vain katualueilta.  
 
Kaava-alueelle tulee yhdeksän myytävää tonttia, joiden koot vaihtelevat reilusta 1500 
m2:stä reiluun 2000 m2:iin. Läpiajoteitä ei ole kuin kevyelle liikenteelle. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan Kydön alueen 
kortteleiden 734,735, 735b kaavaehdotuksesta todeta, että siinä on mahdollisuuksien 
mukaan riittävästi otettu huomioon alueen hulevesien käsittely, kun otetaan huomioon 
myös suunnitellut hulevesien käsittelyratkaisut kyseisen kaava-alueen ulkopuolella. 
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Lautakunta päättää puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä esitetyssä 
muodossaan.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Kaavoittajan vastine: 
Ei vastinetta. 

Kiinteistön 1:67 maanomistaja (kaava-alueen ulkopuolella)  
 
Asumme kiinteistöllä 834-419-0001-0067, joka rajoittuu uuden kaavan myötä 
asemakaavoitettuun alueeseen kolmelta rajaltaan, jääden kaavan "sisään" kaavan 
ulkopuolisena alueena. Tuo ei mielestäni vastaa kaavan tarkoitusta alueen maankäytön 
suunnittelussa. Perustelu tuolle voisi olla, ettei yksityisten omistajien maata kaavoiteta. 
Kaavaan on kuitenkin liitetty myös yksi yksityisen omistama kiinteistö, joten tuolta osin ei 
tasapuolisuus toteudu. 
 
Toinen huoleni liittyy Heiniläntiehen, johon tuosta uudesta kaavasta osoitetaan 
kevyenliikenteen väylä. Väylä lisää entisestään Heiniläntien käyttöä virkistysreittinä 
Syrjänharjulle, sekä myös Kirstiläntien suuntaan. Tie on kuitenkin vain rasitetie, joka 
toimii kulkuyhteytenä Heiniläntien varren kiinteistöille. Tiellä ei ole esim. hoitokuntaa, eikä 
tien kunto vastaa tuota lisääntyvää käyttöä. 
 
Toivoisin, että näitä asioita pohdittaisiin vielä ennen kaavan hyväksyntää. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavoitukseen ryhdyttiin, kun kunta sai ostettua kahdelta maanomistajalta näiden 
maa-alueet (kiinteistöt 1:23 Autionpelto 18250 m2 ja 1:50 Riihiaho 3607 m2). 
Tammelan kunta päätti kaavoittaa alueelle uusia asuintontteja asukkaille myytäväksi, 
sekä suunnitella ja rakentaa alueen kunnallistekniikan. 
Kaava-alueeseen otettiin lisäksi mukaan kaksi yksityisten maanomistajien omistamaa 
kiinteistöä (1:48 Koivusalo ja 1:49 Riihisalo), jotta niiden käyttömahdollisuudet lisääntyvät 
tulevaisuudessa. Kiinteistöjen liittäminen kaava-alueeseen oli mahdollista, sillä näiden 
osalta ei ollut tarvetta uusiin liikenneratkaisuihin, vaan ne voitiin liikennöidä kaavassa 
osoitettujen tai jo olemassa olevien kaavakatujen kautta. 
Kiinteistön 1:67 osalta kaava-alueeseen liittäminen tarkoittaisi Heiniläntie 
asemakaavoittamista kiinteistölle asti, eikä ole kunnalle kaavan tavoitteeseen nähden 
taloudellisesti järkevää. Heiniläntienkin asemakaavoitusta tullaan tulevaisuudessa 
jatkamaan nykyistä pitemmälle, mutta tämä tarkoittaisi tien itäpuolen rakentumista 
ollakseen kokonaisuuden ja kuntatalouden kannalta järkevää.  
Kaavassa on mahdollistettu kevyen liikenteen kulku uusilta katuyhteyksiltä Heiniläntielle, 
sillä vaikkakin ajoneuvoliikenne on alueelta estetty, ei ole haluttu estää jalan ja 
polkupyörällä tapahtuvaa kulkua sen kummemmin uudelta kaava-alueelta Heiniläntielle 
kuin Heiniläntieltä uuden alueen halki lännen ja etelän suuntaan. Kevyt liikenne ei ole 
vastaavalla tavalla häiritsevää tai vaarallista kuin ajoneuvoliikenne, ja kevyt liikenne 
yleensä hakee reittinsä omatoimisesti, ellei sille ole osoitettu ja rakennettu riittäviä 
toimivia yhteyksiä. 
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