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TIIVISTELMÄ 
  
1.2 Kaavan tarkoitus  
  
Tammelan kunnan tavoitteena on kaavan päivittämisellä selkeyttää kunnassa vallitsevaa tilannetta, jossa 
kaavojen ulkopuolella olevilla rakennuspaikoilla on usein suurempi rakennusoikeus kuin rantayleiskaavojen 
tai ranta-asemakaavojen alueella. 
 
Voimassa olevien Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman sekä Kaukjärven yleiskaavoissa rannan 
vapaa-ajanasumisen rakennusoikeus on kaavan laatimisen aikaisen käytännön mukaan 120 ke-m2. 
Rakennusoikeus koskee kaikkia kaavan osoittamia vapaa-ajanrakennuspaikkoja tonttikoosta riippumatta. 
 
Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 14.5.2012 ja rakennusjärjestyksessä rantojen rakennusoikeudet 
on määritetty kaavaa korkeammalle tasolle. 
Rakennusjärjestyksessä rakennuspaikan rakennusoikeus vakinaiseen asumiseen on maksimissaan 280 ke-
m2 ja vapaa-ajanasumiseen on maksimissaan 200 ke-m2. Mikäli olemassa oleva rakennuspaikka on 
pienempi kuin 2000 m2, rakennuspaikalle vakinaiseen asumiseen rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla 
enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta (ei kuitenkaan enempää kuin 280 m2). Vapaa-ajanasunnolla 
rakennettavaksi sallittu kerrosala saa tällaisessa tapauksessa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-
alasta. 
 
Kaavaprosessin tehtävänä on päivittää oikeusvaikutteista osayleiskaavaa yhtenäistämään käytäntöä kunnan 
alueella ja helpottaa käsittelyä haettaessa rakennuslupia. 
Kaavapäivityksellä lähtökohtaisesti tutkitaan rantatonttien rakennusoikeutta vastaamaan voimassa olevan 
rakennusjärjestyksen määrityksiä. Selvityksinä käytetään voimassa olevaan osayleiskaavaan tehtyjä 
selvityksiä, sillä kaava-alueen maankäyttötarkoituksia ei olennaisesti muuteta. Myös vakituisen asumisen 
mahdollisuutta ranta-alueilla selvitetään. 
 
Kaavan laatimisen aikana nousi esiin maanomistajien toive lisärakennuspaikoista Kaukjärven pohjoisrannan 
itäosassa. Tämä alue sijoittuu välittömästi kunnan asemakaava-alueen Siiki-Mutalan läheisyyteen, joten tältä 
osin yleiskaavoituksessa voidaan tutkia asemakaavoitettavan alueen laajentamista, jolloin ranta-alueilta 
voidaan myös varata puistoalueita yleiseen virkistykseen. Alueen toteutumisen edellytys on maanomistajien 
ja kunnan välillä tehtävät kaavoitus-, maankäyttö- ja luovutussopimukset asemakaavoitukseen liittyen. 
Asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään tarkemmin rakentamisen sijoittumista, määrää ja 
rakennusoikeutta sekä laaditaan tarpeen mukaan lisäselvityksiä. 
 
1.3 Kaava-alueen sijainti  
  
Kaavoitettava alue kattaa Kaukjärven ranta-alueet keskustan Syrjäharjun ulkoiluvirkistysaluetta ja Mustialaa 
lukuun ottamatta. Ranta-alueella on melko runsaasti vapaa-ajanasumista ja jonkin verran vakituista asumista 
 
1.4 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Tammelan kunnanhallitus aloitti kaavoituksen kokouksessaan 5.11.2012 § 275 ja hyväksyi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Kaavoitustyöstä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä olosta on julkisesti ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä Forssan lehdessä 
25.1.2013.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut virallisesti nähtävillä 28.1.-26.2.2013 välisenä aikana 
kunnanvirastolla ja internetissä. 
Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 9.11.-8.12.2015 välisenä aikana kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla 
internetissä. 
Kaavaehdotus, kaavaselostus liitteineen ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti 
nähtävillä 30 päivän ajan kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla internetissä 24.10.-22.11.2016. 
Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan kokouksessaan 28.8.2017 § 65. Kaavasta valitettiin 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituksen. Päätöksestä ei valitettu korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.  
Kaava kuulutettiin voimaan 9.2.2021. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  
 
Alueen yleiskuvaus ja kehitys 
 
Kaukjärven ranta-alueet ovat olleet vuosisatojen ajan rakentamattomia. Kaukjärven pohjoisrannalla pellot 
ovat jatkuneet rantaan asti, kun taas Kaukjärven eteläranta on ollut jyrkkää metsäistä aluetta. Rantojen 
rakentaminen on alkanut 1900-luvun puolivälin tietämillä ja tultaessa 2000-luvulle rannat ovat käytännössä 
nykymitoituksella täyteen rakentuneet. Alueen maisemarakenne on muilta osin säilynyt entisellään, 
pohjoisrannan rakentamattomat alueet ovat osa avointa maisemapeltoaluetta, eteläranta jyrkkää ja 
metsäistä harjualuetta. Pohjoisrannan vapaa-ajanasutus on  paikoin osa Kaukjärven kylärakennetta, osin 
erillisiä saarekkeita keskellä avoimia peltoja. Etelärannan vapaa-ajanasutus on irrallaan  kunnan taajaman 
rakentamisesta, sillä keskusta-taajaman vapaa-ajanasuntojen väliin jää rakentamattomia metsäalueita.  
 
Kuninkaankartasto 1776-1805 
 

 
Kuninkaankartasto 1776-1805 - ei mittakaavassa 

 
Kaukjärven kyläalue on satojen vuosien ajan ollut maaseutua ja elinkeino perustunut maanviljelyyn, mistä 
osoituksena ovat alueen vanhat peltoaukeat, jotka jo vuosien 1776-1805 kartoissa näkyvät. Pellot ovat 
ulottuneet Kaukjärven ranta-alueelle.  
Kaukjärven etelärannan alueet ovat nykyistä vastaavasti metsäaluetta, mutta reitti Tammelan kirkonkylältä 
Kuustoon on jo tuolloin kulkenut harjua pitkin. Rakentamista ei rannoilla ole. 
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Venäläiset topografikartat 1860-1914 
 

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

 
Vuosien 1860–1914 aikana laadituista venäläisistä topografikartoista voi todeta, että Kaukjärven ranta-
alueiden osalta tilanne on säilynyt entisellään eli rannat ovat rakentamattomia. 
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Pitäjänkartat 1922 
 

 
Pitäjänkartta vuodelta 1922  – ei mittakaavassa 

 
Vuoden 1922 pitäjänkartoissa tilanne on jokseenkin vastaava venäläisten topografikarttojen kanssa. 
Kaukjärven eteläpuolella Syrjäharjua pitkin kulkeva tielinjaus on jälleen havaittavissa. 
 
Nykytilanne 

 
Nykytilanteen kartta  – ei mittakaavassa 
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Kaukjärven pohjoispuoli on säilynyt maatalousalueena ja peltoaukeat ovat säilyttäneet yhtenäisen ilmeensä. 
Kaukjärven eteläranta on säilynyt metsäisenä alueena. 
Kaukjärven ranta-alueiden rooli virkistyksessä ja matkailussa kasvoi kuitenkin koko 1900-luvun sillä 
seurauksella, että Kaukjärven rannoille sijoittui 1900-luvun aikana runsaasti kesäasumista. Kaukjärven 
pohjoisrannan itäosaan on laadittu ranta-asemakaava, mutta suurin osa pohjoisrannasta kuten koko 
eteläranta on ilman ranta-asemakaavaa. Kaikki ranta-alueet kuitenkin kaavoitettiin yleiskaavatyön 
yhteydessä, jolloin myös rantojen rakentaminen tutkittiin ja rakentamattomat rantarakennuspaikat selvitettiin 
emätilatarkastelu laatimalla. 
 
Vapaa-ajanasunnoista osa on pieniä 1900-luvun puolivälin kesämökkejä, jotka eivät enää vastaa nykyisen 
elämäntavan odotuksia. Yhä enenevässä määrin alueen vapaa-ajanasuntoja halutaan muuttaa 
ympärivuotiseen / vakituiseen käyttöön ja ranta-alueiden rakennuskanta korvautuu uudella ja  suuremmalla. 

 
2.2 Maisema ja luonnonympäristö  
 
Kaukjärven pohjoisrannan peltoalueet ovat maisemallisesti merkittäviä paikallisella ja seudullisellakin tasolla. 
Peltoalueet laskevat Kaukjärventien varrella olevalta kyläalueelta kohden Kaukjärven rantaa. Peltoalueelle 
sijoittuu maatiloja, jotka muodostavat omat metsäsaarekkeensa peltomaisemaan. Rantarakentaminen 
maastoutuu rannan kasvillisuusvyöhykkeeseen, maasto myös viettää voimakkaammin aivan rannan 
läheisyydessä kätkien rakentamista kylän suunnalta. Kaukjärven eteläpuoli on metsäistä Syrjänharjun 
pohjoisrinnettä. 
 

 
Ilmakuva Siiki-Mutalan alueelta kohti Forssaa 

 
Alueella ei ole rauhoitettuja luontokohteita tai luontoalueita. Alueelta ei myöskään ole löytynyt 
luonnonsuojelullisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi luokiteltavia 
luontokohteita. Maisemallisesti alueen avoimet peltoaukeat ovat maakunnallisesti merkittäviä. 
Kaukjärven osayleiskaavan ja Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman osayleiskaavan yhteydessä 
alueista laadittiin luonto- ja maisemaselvitykset (liitteenä). 
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Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen luontoselvitys: 
 

 

 
 
Kohde sijoittuu aivan kaava-alueen rajapintaan, mutta kaavarajauksen ulkopuolelle. 
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Kaukjärven luontoselvitys: 
 

 
 
Maisema- tai  luontokohteet eivät sijoitu kaavapäivityksen alueelle. 
 
2.3 Yhdyskuntarakenne ja palvelut  
  
Alue koostuu Kaukjärven rantaan sijoittuvista vapaa-ajanasunnoista. Kaukjärven eteläpuolella sekä 
rantarakentamisen välit että tausta ovat metsäaluetta. Kaukjärven pohjoisrannalla sen sijaan rakentamisen 
välit ja tausta ovat avointa peltoaluetta. 
 
Kaukjärven pohjoispuoli on osa Kaukjärven kylärakennetta. Palveluja alueella itsessään ei ole, mutta 
Kaukjärven kylällä on koulu sekä maatalouden tilakeskuksiin sijoittuvaa elinkeinotoimintaa. 
  
Kaupallisia palveluja ei kaava-alueella ole, mutta alue on hyvien palvelujen läheisyydessä, sillä eteläranta 
sijoittuu aivan keskustapalvelujen läheisyyteen. Pohjoisrannan puolella sekä Tammelan keskustan että 
Forssan kaupungin palvelut ovat vain muutaman kilometrin etäisyydellä riippuen siitä, sijoittuuko asutus 
länsi- vai itäosaan Kaukjärven rantaviivasta. Pohjoisrannan itäosa on Hämeen ammattikorkeakoulun 
Mustialan yksikön alueen läheisyydessä. 
 
Pohjoisrannan itäosa rajautuu kunnan asemakaava-alueeseen Siiki-Mutalaan. Siiki-Mutalan alueella 
kunnalla on valmiita kyläympäristöön soveltuvia omakotitontteja, valmiit kaavakadut sekä kunnallistekniikka.  
Kunnalla on jo olemassa valmiudet hoitaa alueen tarvitsemat palvelut mm. katujen auraaminen ja puistojen 
hoitaminen.  
 
2.4 Historiallisesti arvokkaat alueet ja muinaisjäännökset 
 
Kaavarajauksen alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 
2.5 Rakennettu ympäristö  
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Rakennetun kulttuuriympäristön arvokkaat alueet sijoittuvat kaava-alueella Kaukjärven pohjoispuolen 
peltomaisemaan, joka tilakeskuksineen on arvokasta kulttuuriympäristöä. Tältä osin ranta-alueen 
rakentaminen liittyy paikoin kiinteästi Kaukjärven kyläasutuksen alueeseen. Kaukjärven vanha kylätontti 
sijoittuu osin kaava-alueelle. 

 
Kaukjärven kylätontti 

 
Kaukjärven osayleiskaavan ja Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman osayleiskaavan yhteydessä 
alueista laadittiin rakennuskantainventoinnit (liitteenä). 
 
2.6 Sosiaalinen ympäristö  
  
Alue on kokonaisuudessaan vapaa-ajanasutuksen vyöhykettä. Kaukjärven eteläranta on tyypillistä muusta 
rakenteesta irrallaan olevaa vapaa-ajanasutuksen aluetta, vaikkakin keskustan palvelut ovat sinällään 
lähellä. Kaukjärven pohjoisranta on osa perinteistä Kaukjärven kylän maalaisympäristöä. Kaukjärven kylällä 
on toiminnassa kyläkoulu. 
 
Kaukjärven etelärannan vapaa-ajanasutus on lähellä kuntakeskuksen palveluja ja mahdollista liittää osaksi 
kuntakeskuksen vakituisen asumisen aluetta. Kaukjärven pohjoisranta on kyläaluetta, mutta tämänkään 
alueen etäisyys Tammelan keskustan tai Forssan kaupungin palveluista on niin vähäinen, että alue sinällään 
on soveltuvaa aluetta myös vakituiseen asumiseen. 
 
Siiki-Mutalan asemakaava-alue Kaukjärven pohjoisrannan itäosassa on alkanut rakentua ja tuo alueella 
uusia asujia tulevien vuosien aikana. Alueella on mahdollista asua kyläympäristössä, mutta kuitenkin 
kunnallisen asemakaava-alueen palvelujen piirissä.  
 
Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikkö sijaitsee Kaukjärven itäpäässä ja on alueelle 
poikkeuksellinen sosiaalinen ympäristö, sillä alueella opiskelee ja asuu pääosin nuoria. Asuminen myös 
poikkeaa muun alueen asumisesta, sillä vaihtuvuus on suurempaa opiskelijoiden valmistuessa ja uusien 
aloittaessa. Mustialassa on myös palveluja, joita varsinaisella kaava-alueella ei ole kuten ravintola ja 
kesäisin matkailutapahtumia ja majoituspalveluja. 
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2.7 Liikenne  
  

2.7.1 Tiestö 
 
Alueen tiestö on täysin yksityisteihin ja tonttiteihin perustuvaa. Tärkeimmät alueille saapumistiet 
Kaukjärventie, Syrjäharjuntie ja Kaakkotie ovat hiekkapintaisia yksityisteitä 
 

2.7.2 Voimalinja 
 
Kaukjärven yli kulkee pohjois-etelä -suuntainen voimalinja Kaukjärven kyläkeskuksen kohdalla.  
 
2.8 Kunnallistekniikka 
 
Kaukjärven pohjoisranta kuuluu melkeinpä kokonaisuudessaan vesihuollon ja viemäröinnin 
vaikutusalueeseen. Usea vapaa-ajanasunto on kuitenkin vielä liittymättä viemäriverkostoon. Vesihuolto ja 
viemäröinti tehdään alueella kunnan ja Kaukjärven Vesihuolto Oy:n yhteistyönä. 
 
Kaukjärven pohjoisranta ei ole tällä hetkellä viemäröinnin vaikutuspiirissä, vaan alueen vapaa-ajanasuntojen 
jätevesien käsittely perustuu kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin.  
 

 
 

Kaukjärven ranta-alueiden vesihuoltosuunnitelmat 
 
 
 
2.9 Liikunta- ja virkistystoiminnot  
 
Itse kaava-alueella virkistyminen liittyy useimmiten lomamökkeilyyn ja siihen liittyviin harrastustoimintoihin. 
Kaukjärven pohjoisrannalla on uimaranta ja itse Kaukjärven käyttö virkistykseen on mahdollistettu 
useampien venevalkamoiden kautta. Kaukjärven pohjoispuolella rantaan asti ulottuvat pellot eivät kuitenkaan 
mahdollista pitempiä reittiyhteyksiä. Kaukjärven koululla lähellä pohjoisrannan kaava-aluetta on 
lähiliikuntapaikka. 
Kaukjärven etelärannan metsäisiä alueita voidaan käyttää jokamiehenoikeuksin luontoretkeilyyn. 
Syrjäharjuntie jatkuu metsätienä/polkuna aina Forssan asuinalueille asti. Kunnan kuntopolut sijaitsevat heti 
alueen itäpuolella, eikä tällä alueella oleville kunnan liikuntakeskukselle ja urheilukentälle ole pitkäkään 
matka. 
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2.10 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt  
 

2.10.1 Pohjavesialueet 
  
Kaukjärven eteläranta on pitkälti pohjavesialuetta ja Syrjäharju onkin tärkeää pohjaveden 
muodostumisaluetta kunnan keskustan vedenottamolle. Kaukjärven pohjoispuolella pohjavesialuetta on vain 
Kurjenojan laskeutumiskohdassa, mutta tämä ei kuitenkaan ole pohjaveden muodostumisaluetta.  
 

 
Pohjavesialueet kaava-alueella 

 
Pohjaveden muodostumisalueet kaava-alueella 

 



 15

2.10.2 Maa-ainesten otto 
 
Kaukjärven etelärannan puolella on soranottoalue, joka on ollut toiminnassa jo melko pitkään. Toiminta on 
luvitettu maa-ainesten ottoluvalla ja noudattaa luvissa asetettuja määräyksiä. 
  
 

2.10.3 Maatalous 
  
Kaava alue on suurimmalta osin perinteistä maa- ja metsätalousaluetta, sillä Kaukjärven pohjoispuoli on 
peltoaluetta ja Kaukjärven eteläpuoli metsätalousaluetta. Varsinaisia maatalouden tilakeskuksia kaava-
alueella ei juurikaan ole muutamaa Kaukjärven pohjoisrannalla olevaa tilakeskusta lukuun ottamatta. 
 
2.11 Maanomistus  
  
Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alueella on joitakin yleisiä alueita kuten uimarantoja ja 
venevalkamia, joiden omistus koostuu yksityisten kiinteistöjen osuuksista. 
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3 SUUNNITTELUTILANNE   
 
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. 
  
3.2 Maakuntakaava  
 

 
ote vuoden 2014 maakuntakaavasta, mittakaavaton 

 
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa Kaukjärven pohjoispuoli on suurimmaksi osaksi merkittävää peltoaluetta 
(MT) ja Kaukjärven eteläpuoli maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä luontoarvoja (MYg). Kaukjärven 
kyläalue ulottuu vanhan kylätontin osalla rantaan (AT/s). Alueen pohjavesialueita ei ole maakuntakaavaan 
osoitettu. 
 
3.3 Yleiskaava  
 
Kaukjärven etelärannalla on voimassa Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen 
osayleiskaava vuodelta 2005. Kaukjärven pohjoisrannalla on voimassa Kaukjärven osayleiskaava vuodelta 
2001. 
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Kaukjärven yleiskaavatilanne 

 
Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen osayleiskaavassa rantarakentaminen on osoitettu 
vapaa-ajanasumisen alueena (RA). Rakennusalueiden väli ja tausta on osoitettu metsätalousalueina, joko 
metsäalueena jolla on merkittäviä ympäristöarvoja (MY) tai metsäalueena jolla on ulkoilunohjaustarvetta 
(MU). 
 
Kaukjärven osayleiskaavassa rantarakentaminen on suurimmaksi osaksi osoitettu vapaa-ajanasumisen 
alueena (RA). Ranta-alueella on myös muutama maatilan tilakeskus (AM).  Rakennusalueiden väli ja tausta 
on osoitettu maisemapeltoalueena (MA). Kaukjärven rannalle on myös osoitettu uimaranta-alue (VV). 
 
Kaukjärven osayleiskaava ja Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen osayleiskaava on 
laadittu siten, että yleiskaavan perusteella on mahdollista myöntää suoraan rakennuslupia ennen 
vahvistettua ranta-asemakaavaa tai poikkeamislupapäätöstä. Rantojen rakennuspaikkojen määrittäminen on 
ratkaistu emätilatarkastelulle, jolloin maanomistajien tasapuolinen kohtelu on voitu varmistaa. 
Rakennuspaikat on osoitettu kaavaan kohdemerkinnöin (  / ). Muulta rantavyöhykkeeltä 
rakennusoikeudet on siirretty kaavassa esitettyihin paikkoihin, eikä näillä alueilla ole rakennusoikeutta. 

 
3.4 Voimassa olevat asemakaavat  
  
Alueella on voimassa Kaukjärven ranta-asemakaava vuodelta 1997. 
 

3.4.1 Kaukjärvi 1997 
 
 
Kaava-alueella on kuusi rantaan sijoittuvaa vapaa-ajanasuinpaikkaa. Rakennuspaikkojen 
rakennusoikeudeksi on määritetty 120 kem2 ja kerrosluvuksi I. Rakennuspaikalla voi erillisen enintään 25 
kem2 saunarakennuksen sijoittaa 15 metrin etäisyydelle rannasta. 
Myös maa- ja metsätalousalueen saunarakennuksen paikalle voi sijoittaa erillisen enintään 25 kem2 
saunarakennuksen. 
Muu alue on maa- ja metsätalousaluetta (M). 
 
Yleismääräyksissä määritetään, että ranta-alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden 
tulee olla muodoltaan, materiaaliltaan ja väriltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. Rakennuspaikkojen 
rakentamattomat osat on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä 
suojapuusto. 
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Vesikäymälöiden tulee perustua suljettuun viemäriratkaisuun. Kuivakäymälät tulee sijoittaa 40 metriä 
rantaviivasta ja varustettava vettä läpäisemättömällä säiliöllä. 
Jätevesien maahan imeyttämiseksi on rakennettava tarpeelliset laitteet ja vähimmäisetäisyys oltava 15 
metriä keskivedenpinnan mukaisesta rantaviivasta. 
 

 
 
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 aina vuoteen 2050 asti. 
 
Kaava-alueen osalta työssä tutkittiin Kaukjärven etelärannan aluetta pientalovaltaisen asumisen alueena, 
jossa voi olla myös kerrostalorakentamista. 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. 
 
Kaukjärven pohjoisrannan peltoalueita rakennemallityössä on tutkittu maaseutumatkailun ja -virkistyksen 
ydinalueena. Taajamiin ja kyliin liittyviä, aktiivisessa viljelyksessä olevia peltoalueita, peltoteitä ja kauniita 
maaseutumaisemia voidaan hyödyntää maaseutumatkailussa ja -virkistyksessä. Alueet ovat Forssan seudun 
identiteetti-maisemia. 
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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 (14.5.2012). 
 
3.8 Selvitykset ja inventoinnit  
  
Kaava-alueen selvitykset on pitkälti tehty aikaisemman kaavoituksen yhteydessä: 
 
Kaukjärven osayleiskaava-alue 
Luonto- ja maisemaselvitys, Teppo Häyhä 2000 
Kulttuurimaisema- ja rakennuskantainventointi, Alf Lindström ja Veijo Lievonen 2000 
 
Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen osayleiskaava 
Syrjänharju-Kytö-Häiviä-Varsanoja-Similänkulma-Riihivalkama –yleiskaavan luontoselvitys 
Kulttuurimaisema- ja rakennuskantainventointi, Kivatekno Oy Veijo Lievonen 2001 
 
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 
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 
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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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4 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  
  
  
4.1 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ  
  
  

4.1.1 Osalliset  
  
Osallisia ovat 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 
 

4.1.2 Vireilletulo  
  
Tammelan kunnanhallitus aloitti kaavoituksen kokouksessaan 5.11.2012 § 275 ja hyväksyi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Kaavoitustyöstä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä olosta on julkisesti ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä Forssan lehdessä 
25.1.2013 
 

4.1.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
 
Kaavavaiheista ilmoitettiin kuulutuksin niin kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla kuin Forssan lehdessäkin. 
Alueen maanomistajille lähetettiin kirjeillä tieto kaavavaiheista. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -vaihe  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli virallisesti nähtävillä 28.1.-26.2.2013 välisenä aikana kunnantalolla ja 
kunnan kotisivuilla internetissä.   
 
Tänä aikana saatiin yhteensä viisi mielipidettä ja seitsemän lausuntoa. Lausunnon antoivat: Hämeen ELY-
keskus, Museovirasto, Hämeen liitto, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos, Tammelan kunnan tekninen lautakunta sekä Tammelan kunnan ympäristölautakunta. 
 
Yksityisissä mielipiteissä maanomistajat esittivät toiveita maanomistuksensa kehittämiseksi. 
 
Luonnosvaihe 
 
Osayleiskaava oli luonnosvaiheessa virallisesti nähtävillä 9.11.-8.12.2015 välisenä aikana kunnantalolla ja 
kunnan kotisivuilla internetissä.   
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Tänä aikana saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Hämeen ELY-keskus, Museovirasto, Hämeen liitto, 
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Tammelan kunnan tekninen 
lautakunta sekä Tammelan kunnan ympäristölautakunta. 
Yksityisiä muistutuksia kaavaan saapui yhdeksän kappaletta. 
 
Lausunnoissa esitettiin rantaan sijoittuvien vakituisen asumisen rakennuspaikkojen liittämistä vesi- ja 
viemäriverkostoon. 
Yksityisissä muistutuksissa maanomistajat esittivät toiveita maanomistuksensa kehittämiseksi. Kahdessa 
muistutuksessa vastustettiin Kaukjärven pohjoisrannan itäosaan sijoitettua asemakaavoitettavaa aluetta ja 
kahdessa sen tielinjauksia. Asemakaavarakentamisen pelättiin vaarantavan alueen 
luonnonrauhan/virkistyskäytön ja luonto-arvot. 
 
Kaavaa tarkennettiin saapuneen palautteen pohjalta siten, että kaavaan lisättiin kehittämissuositus, jossa 
edellytettiin vapaa-ajanasuinpaikkoja vakituisen asumiseen muutettaessa vesi- ja viemäriverkkoon liittymistä, 
mikäli kiinteistö on vesi- ja viemäriverkoston vaikutuspiirissä. 
Kaukjärven pohjoisrannan itäosan asemakaavoittavan alueen osalta kaavaa tarkennettiin siten, että 
tieyhteyksiä korjattiin muistutusten mukaisesti ja uutta asumista siirrettiin siten, ettei se sijoitu muistutuksia 
jättäneiden maanomistajien kiinteistöjen taustalle. 
Kaavoittajan vastineet saapuneeseen palautteeseen ovat selostuksen liitteenä. 
 
Ehdotusvaihe 
 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.8.2016 § 197 hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäville Kaukjärven 
ranta-alueen osayleiskaavaehdotuksen. Osayleiskaavaehdotus, kaavaselostus liitteineen ja päivitetty 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla 
internetissä 24.10.-22.11.2016. 
 
Ehdotusvaiheessa saatiin lausunnot Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta, Hämeen liitolta, 
Museovirastolta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä, kunnan 
tekniseltä lautakunnalta, kunnan ympäristölautakunnalta ja Elenia Oy:ltä. 
Yksityisiä muistutuksia kaavaan saapui viisi kappaletta. 
 
Kunnan tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta edellyttivät, että muutettaessa vapaa-ajankiinteistöjä 
vakituiseen asumiseen, tulee kiinteistöt liittää alueella olevaan vesijohtoverkostoon. Muilla lausujilla ei ollut 
huomautettavaa. 
Yksityisten tahojen muistutuksissa esitettiin tarkennuksia maanomistajien omien maiden osalta, vaadittiin 
uusia rantarakennuspaikkoja tai vastustettiin uutta asemakaavoitettavaksi osoitettua aluevarausta 
pohjoisrannan itäosassa. 
Ehdotusvaiheen palaute ja kunnan vastineet ovat selostuksen liitteenä. 
 
Kaavaa tarkennettiin jonkin verran maanomistajien esittämän palautteen perusteella, mutta muutokset olivat 
kaavakokonaisuuden kannalta vähäisiä. Aikaisemmissa vaiheissa myös muutama rekisterien mukainen 
saunarakennus oli osoitettu olemassa olevan asuin/vapaa-ajanasuinrakennuksen merkinnällä (musta pallo), 
joten kaavaa tarkennettiin vastaamaan rekisteritilannetta. Sekaannus johtui rekisteritilanteen ja pohjakartan 
välisestä ristiriidasta, sillä pohjakarttaan saunarakennukset oli piirretty vapaa-ajanrakennuksina. Muutoksista 
lähetettiin tieto maanomistajille. 
 
Hyväksyminen ja voimaantulo 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan kokouksessaan 28.8.2017 § 65. Kaavasta valitettiin 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituksen. Päätöksestä ei valitettu korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.  
Kaava kuulutettiin voimaan 9.2.2021. 
   

4.1.4 Viranomaisyhteistyö  
  
Viranomaistahot osallistuivat kaavoituksen laatimiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
  
4.2  Yleiskaavan tavoitteet  
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4.2.1 Kunnan asettamat tavoitteet  
  
Kaavaprosessin tehtävänä on päivittää oikeusvaikutteista osayleiskaavaa yhtenäistämään käytäntöä kunnan 
alueella ja helpottaa käsittelyä haettaessa rakennuslupia. Tämän myötä alueen kiinteistökohtaiset 
rantarakennusoikeudet kasvavat kaavoittamattoman alueen rakennusoikeuden tasalle. 

 
4.2.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet  

  
Kaavoituksen yhteydessä voitiin arvioida vapaa-ajanasumiselle osoitettujen alueiden soveltuvuutta 
vakituiseen asumiseen suhteessa kunnan yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin. 
 
Kaavan laatimisen aikana nousi esiin maanomistajien toive lisärakennuspaikoista Kaukjärven pohjoisrannan 
itäosassa. Tämä alue sijoittuu välittömästi kunnan asemakaava-alueen Siiki-Mutalan läheisyyteen, joten tältä 
osin yleiskaavoituksessa voitiin tutkia asemakaavoitettavan alueen laajentamista, jolloin ranta-alueilta 
voidaan myös varata puistoalueita yleiseen virkistykseen. Alueen toteutumisen edellytys on maanomistajien 
ja kunnan välillä tehtävät kaavoitus-, maankäyttö- ja luovutussopimukset asemakaavoitukseen liittyen. 
 
4.3  Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot  
  
Vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja ei ole laadittu. 
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5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS  
 
5.1 Kaavan rakenne 

 
Kaavaa on päivitetty siten, että on selkeytetty aikaisempaa tilannetta, jossa kaavojen ulkopuolella olevilla 
rakennuspaikoilla on usein suurempi rakennusoikeus kuin rantayleiskaavojen tai -asemakaavojen alueella. 
Aikaisemmin Kaukjärven ranta-alueella voimassa olevien Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman 
alueen sekä Kaukjärven yleiskaavoissa rannan vapaa-ajanasumisen rakennusoikeus oli kaavan laatimisen 
aikaisen käytännön mukaan 120 ke-m2. Rakennusoikeus koski kaikkia kaavan osoittamia vapaa-
ajanrakennuspaikkoja tonttikoosta riippumatta.  
 
Kaavapäivityksessä osayleiskaava-alueen rakennusoikeus on sidottu kunnan 14.5.2012 voimaan tulleen 
rakennusjärjestyksen rakennusoikeuteen. 
 
Rakennusjärjestyksessä rakennuspaikan rakennusoikeus vakinaiseen asumiseen on maksimissaan 280 ke-
m2 ja vapaa-ajanasumiseen on maksimissaan 200 ke-m2. Mikäli olemassa oleva rakennuspaikka on 
pienempi kuin 2000 m2, rakennuspaikalle vakinaiseen asumiseen rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla 
enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta (ei kuitenkaan enempää kuin 280 m2). Vapaa-ajanasunnolla 
rakennettavaksi sallittu kerrosala saa tällaisessa tapauksessa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-
alasta. 
 
Koska aikaisemmassa kaavoituksessa oli rakennusoikeudeksi annettu 120 ke-m2 riippumatta tontin koosta, 
olisi osan alle 2000 m2 tontin rakennusoikeus pienentynyt oleellisesti, joten kaavassa määritettiin, että 
rakennuspaikan rakennusoikeus on kunnan rakennusjärjestyksen mukainen, mutta kuitenkin siten, että 
rakennusoikeus on vähintään 120 ke-m2. 
 
Toisena asiana tutkittiin vapaa-ajanasuinpaikkojen muuttamista vakituiseen asumiseen. Kaukjärven ranta-
alueet ovat edelleen suureksi osaksi vapaa-ajanasuntokäytössä, mikä alueelle on muodostunut 1900-luvun 
puolivälin jälkeen. Suuri osa rakennuksista on pieniä tuon ajan vapaa-ajanasuntoja, jotka eivät enää vastaa 
nykyisen elämäntavan odotuksia. Yhä enenevässä määrin alueen vapaa-ajanasuntoja halutaankin muuttaa 
ympärivuotiseen/vakituiseen käyttöön. Ennen kaikkea vanhaa rakennuskantaa korvautuu suuremmilla ja 
nykyaikaisemmilla, ympärivuotisen asumisen mahdollistavalla rakennuksilla. 
 
Koska Kaukjärven ranta-alueet ovat kokonaisuutena hyvin sijoittuneet kunnan yhdyskuntarakenteessa, on 
kaavoituksessa osoitettu rantarakentamisen alueet vakituisen asumisen alueina. Tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole muuttaa alueita tiiviiksi vakituisen asumisen taajama-alueiksi, vaan mahdollistaa 
vapaaehtoisuuteen perustuva kiinteistökohtainen käyttötarkoituksen muutos. 
Luonnosvaiheessa saapuneessa palautteessa esitettiin huoli kiinteistöjen jätevesien käsittelystä ja esitettiin, 
että kiinteistöt tulisi liittää vesi- ja viemäriverkostoon. Palautteen perusteella kaavaan lisättiin 
kehittämissuositus, että vapaa-ajanasuntokiinteistöä muutettaessa vakituiseen asumiseen tulee ensisijaisesti 
liittyä vesi- ja viemäriverkkoon kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyratkaisujen sijaan. 
 
Kaukjärven pohjoisrannalla, alueen itäosassa, on mahdollistettu kunnan Siiki-Mutalan asemakaava-alueen 
laajentaminen rannan suuntaan. Alue on määritetty asemakaavoitettavaksi. Asemakaavoitus toteutettaisiin 
yksityisten maanomistajien kanssa laadittavalla maankäyttö- ja luovutussopimuksella. Kaavan nähtävillä 
olojen aikana tästä alueesta saapui eniten yksityisiä mielipiteitä, joten aluetta muokattiin eri vaiheissa 
palautteen pohjalta, mm. tielinjauksia muutettiin ja uusia rakentamisen alueita poistettiin olemassa olevien 
vapaa-ajanasuntojen taustalta. 
 
Kuten jo aikaisempi yleiskaava, myös Kaukjärven ranta-alueen yleiskaavapäivitys on laadittu siten, että 
yleiskaavan perusteella on mahdollista myöntää suoraan rakennuslupia ennen vahvistettua ranta-
asemakaavaa tai poikkeamislupapäätöstä. Rantojen rakennuspaikkojen määrittäminen on ratkaistu 
emätilatarkastelulle, jolloin maanomistajien tasapuolinen kohtelu on voitu varmistaa. 
 
5.2 Kaavan mitoitus 

 
Kaava-alueen rantojen osalta rakennuspaikat on selvitetty aikaisemmissa Kaukjärven osayleiskaavassa ja 
Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen osayleiskaavassa emätilaperiaatteen mukaisesti. 
Rakennuspaikkoja ranta-alueella on 63 siten, että etelärannalla on 25 ja pohjoisrannalla 38. 
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Rakennusoikeutta vapaa-ajantonteilla on aikaisemmin ollut 7560 ke-m2. Kaavapäivitys nostaa kerrosalan 
siten, että maksimissaan kerrosala olisi 17 640 ke-m2. Tämä kuitenkin tarkoittaisi kaikkien vapaa-
ajanasuntojen rakennuspaikkojen muuttamista vakituisiksi ja täyden rakennusoikeuden rakentamista 
jokaisella rakennuspaikalla, mikä ei ole todennäköistä. 
 
Emätilaperiaate rakennuspaikkojen määrittämisessä 
  
Emätila on rakennuslain voimaanastumisajan (1959) kiinteistöjaotuksen mukainen tila (kiinteistö). 
Ajankohtaa perustellaan sillä että aikaisemman säännökset eivät sisältäneet rakennusoikeuden käsitettä. 
Myöskään rantarakentaminen ei ollut kovin runsasta ennen kyseistä ajankohtaa. 
Emätilan rajaamisajankohtana on Tammelan kunnan rantasuunnittelukäytännön mukaisesti 1.7.1959. 
 
Periaatteen mukaan jäljellä oleva rakennusoikeus määritetään siten, että vuoden 1959 jälkeen erotetut 
kiinteistöt tai rakennetut rakennuspaikat katsotaan emätilan tai siitä erotettujen tilojen käyttämäksi 
rakennusoikeudeksi. Mikään emätila ei voi käyttää naapuriemätilan rakennusoikeutta, joten mikäli jokin 
emätila on ylittänyt rakennusoikeutensa, ei tämä vähennä naapuriemätilan rakennusoikeutta. 
 
Mitoituskerroin ja muunnettu rantaviiva 
 
Emätilan rakennusoikeus lasketaan järvikohtaista kerrointa käyttäen. Kaukjärven osalta mitoituslukema on 
5,5 rakennuspaikkaa kilometrille. Laskennassa rantaviivana käytetään muunnettua rantaviivaa. 
Muunnettu rantaviiva saadaan seuraavasti:  
  
1. Pienet mutkat oikaistaan.  
2. Kun niemen tai saaren leveys on alle 50 metriä, rantaviivaa ei lasketa ollenkaan.  
3. Kun niemen tai saaren leveys on 50‒100 metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5.  
4. Alle 50 metriä leveän vesistön osalla (lahti tai salmi sekä jokien varret) rantaviivan pi- 
tuus kerrotaan luvulla 0,5.  
5. Kun vesistön leveys on 50‒100 metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,75.  
  
Rakentamiskelvottomia laajahkoja ranta-alueita ei lueta mukaan. Sen sijaan tilan sisällä  olevat suppeat 
rakennuskelvottomat alueet luetaan rantaviivaan, koska ne eivät estä hajarakennusoikeuden käyttöä.  
  
Rakennusoikeuden laskeminen 
 
Emätilan muunnetun rantaviivan pituus (km) kerrotaan mitoitusluvulla (ra/km). Saatu luku pyöristetään siten, 
että jos desimaaliosa on suurempi tai yhtä kuin 0,5, pyöristäminen tapahtuu ylöspäin lähimpään 
kokonaislukuun. Vastaavasti alle 0,5 desimaaliosa pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. 
 
Lisätietoja emätilatarkastelusta aikaisempien kaavojen selostuksista (liite). 
 
Asemakaavoitettavat alueet 
 
Kaavassa on osoitettu asemakaavoitettavaksi alue Kurjenojan kaukjärveen laskukohdasta, sillä tämä alue 
liittyy kiinteästi kunnan alueella jo olevaan Siiki-Mutalan asemakaava-alueeseen. Alue on myös vesihuollon 
ja viemäröinnin piirissä. Rakentamisen määrä ja rakennusoikeudet määritetään asemakaavoituksen 
yhteydessä. 

 
 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Osayleiskaavan kohteena olevan alueen rakentamispaikat ovat pääsääntöisesti olemassa olevia ja uusien 
rakennusten rakentaminen kohdistuu näille alueille. Vakituiseen asumiseen muutettaessa on mahdollista 
liittyä vesi- ja viemäriverkkoon, jolloin kuormitus Kaukjärvelle voidaan estää. Mikäli viemäriin ei voida liittyä, 
varmistetaan vesistön tilan säilyminen rakennuslupavaiheessa esim. edellyttämällä wc-viemärivesien 
johtamista umpisäiliöön.  
Kaukjärven ranta-alueen yleiskaavapäivityksessä on käytetty kehittämissuositusta siitä, että vapaa-
ajanasuntokiinteistöä muutettaessa vakituiseen asumiseen tulee ensisijaisesti liittyä vesi- ja viemäriverkkoon 
kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyratkaisujen sijaan. 
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Uuden rakennuskannan soveltuminen alueelle on ratkaistu kaavoituksen yhteydessä laaditulla 
rakennustapaohjeella (liittenä). 
Kaukjärven pohjoisrannan itäosan asumisen varaukset sijoittuvat olemassa olevan vakituisen asumisen 
yhteyteen ja tulevat tutkittavaksi asemakaavoituksella. 
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5.4 Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 
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5.5 Aluevaraukset 
 

5.5.1 Kaukjärven eteläranta 
 
Kaavassa on osoitettu alueella olevat vapaa-ajankäyttöön tarkoitetut rakennuspaikat vakituisen asumisen 
rakennuspaikoiksi (  / AP). Edellytyksenä muutokselle on, että rakennus täyttää kunnan  
voimassa olevan rakennusjärjestyksen säädökset, myös rakennusoikeus ja muut rakentamista 
ohjaavat seikat määrittyvät kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Rakennusoikeus 
rantakiinteistöllä on kuitenkin aina vähintään 120 k-m2. 
 Alueelle voi sijoittua myös elinkeinotoimintaa edellyttäen, että se on ympäristöön sopivaa. 
 
Etelärannan osalta on kaavassa osoitettu aikaisemmasta yleiskaavasta poiketen yksi uusi 
rantarakennuspaikka aivan kaavan länsiosassa (  / AP). Perusteena tälle on, että aikaisemmassa 
kaavoituksessa oli emätilatarkastelun mukainen rakennuspaikka jäänyt osoittamatta ja kiinteistölle on tästä 
johtuen myönnetty rakentamisen salliva poikkeamislupa. 
Maisemallisen ilmeen säilyminen tulee varmistaa aluetta koskevassa toiminnassa.  
Ranta-alueiden käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta alueet säilyttävät luontaisen 
maisemallisen ilmeensä. 
 
Rantarakentamisen väli- ja tausta-alue (rantavyöhyke) on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja (MY). Tämän rantavyöhykkeen osalta rakennusoikeudet on siirretty kaavassa osoitettuihin 
rakennuspaikkoihin (  / AP), eikä alueella näin ollen ole rakennusoikeutta. Rantavyöhyke on maastosta ja 
muista rajaavista elementeistä (esim. tiet) riippuen 50-200 metriä, ellei kaavassa toisin osoiteta. 
 
Alueen kaakkoiskulmalla on olemassa oleva soranottopaikka, joka on merkitty kaavaan omalla merkinnällä 
(EOmu). Soranoton loputtua aluetta voidaan käyttää ulkoiluun ja rakentaa alueelle ulkoilua palvelevia 
rakennelmia. 
 

 
Ote kaavakartasta 
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5.5.2 Kaukjärven pohjoisrannan länsiosa 

 
Kaavassa on osoitettu alueella olevat vapaa-ajankäyttöön tarkoitetut rakennuspaikat vakituisen asumisen 
rakennuspaikoiksi (  / AP). Edellytyksenä muutokselle on, että rakennus täyttää kunnan  
voimassa olevan rakennusjärjestyksen säädökset, myös rakennusoikeus ja muut rakentamista 
ohjaavat seikat määrittyvät kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Rakennusoikeus 
rantakiinteistöllä on kuitenkin aina vähintään 120 k-m2. 
Olemassa olevat maatilat on osoitettu maatalouden tilakeskusten alueena (AM). 
Alueille voi sijoittua myös elinkeinotoimintaa edellyttäen, että se on ympäristöön sopivaa. 
 
Pohjoisrannan länsiosan osalta on kaavassa osoitettu kolme uutta rantarakennuspaikkaa aikaisemman 
kaavan mukaisesti (  / AP). 
Maisemallisen ilmeen säilyminen tulee varmistaa aluetta koskevassa toiminnassa.  
Ranta-alueiden käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta alueet säilyttävät luontaisen 
maisemallisen ilmeensä. 
 
Rantarakentamisen väli- ja tausta-alue (rantavyöhyke) on pääosin maisemallisesti arvokasta peltoaluetta 
(MA). Pieneltä osin ranta-aluetta on osoitettu myös maa- ja metsätalousalueena (M-1) tai virkistysalueena 
(VL). Näiden rantavyöhykealueiden osalta rakennusoikeudet on siirretty kaavassa osoitettuihin 
rakennuspaikkoihin (  / AP), eikä alueella näin ollen ole rakennusoikeutta. Rantavyöhyke on maastosta ja 
muista rajaavista elementeistä (esim. tiet) riippuen 50-200 metriä, ellei kaavassa toisin osoiteta. 
 
Osa-alueen länsiosassa on pieni rantapalsta, joka on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Tarrin tilan 
länsipuolella on kylän uimaranta-alue, joka on kaavassa osoitettu lähivirkistysalueena. Myös näiltä alueilta 
rakennusoikeudet on siirretty kaavassa osoitettuihin rakennuspaikkoihin, eikä alueilla näin ollen ole 
rakennusoikeutta. 
 

 
Ote kaavakartasta 
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5.5.1 Kaukjärven pohjoisrannan itäosa 

 
Kaavassa on osoitettu alueella olevat vapaa-ajankäyttöön tarkoitetut rakennuspaikat vakituisen asumisen 
rakennuspaikoiksi (  / AP). Edellytyksenä muutokselle on myös, että rakennus täyttää kunnan  
voimassa olevan rakennusjärjestyksen säädökset. Rakennusoikeus ja muut rakentamista 
ohjaavat seikat määrittyvät kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Rakennusoikeus 
rantakiinteistöllä on kuitenkin aina vähintään 120 k-m2. 
Alueelle voi sijoittua myös elinkeinotoimintaa edellyttäen, että se on ympäristöön sopivaa. 
 
Pohjoisrannan itäosan osalta on kaavassa osoitettu yksi uusi rantarakennuspaikka aivan kaavan länsiosassa 
(  / AP). Tämä rakennuspaikka perustuu alueella voimassa olevaan ranta-asemakaavaan. Ranta-
asemakaavan osalta rakennuspaikat saavat lisärakennusoikeutta tai mahdollistuvat vakituiseen käyttöön 
vasta asemakaavasta poikkeamisen, kaavan päivittämisen tai täysimittaisen asemakaavan laatimisen 
yhteydessä. 
 
Maisemallisen ilmeen säilyminen tulee varmistaa aluetta koskevassa toiminnassa.  
Ranta-alueiden käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta alueet säilyttävät luontaisen 
maisemallisen ilmeensä. 
 
Rantarakentamisen väli- ja tausta-alue (rantavyöhyke) on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA) tai 
virkistysaluetta (VL). Pieneltä osin ranta-aluetta on myös maa- ja metsätalousalueena (MY). Näiden 
rantavyöhykealueiden osalta rakennusoikeudet on siirretty kaavassa osoitettuihin rakennuspaikkoihin, eikä 
alueella näin ollen ole rakennusoikeutta. Rantavyöhyke on maastosta ja muista rajaavista elementeistä 
(esim. tiet) riippuen 50-200 metriä, ellei kaava toisin osoita. Yleiskaavassa on osoitettu ranta-aluetta myös 
asemakaavoitettavaksi, sillä tämä alue liittyy kiinteästi kunnan jo olemassa olevaan Siiki-Mutalan 
asemakaava-alueeseen. Alue tulee tältä osin asemakaavoittaa ja määrittää asemakaavoituksen yhteydessä 
alueen tontit ja rakennusoikeudet (AP-2). Alueen ympäristöön on osoitettu lähivirkistysalueet (VL). Alueelle 
on myös osoitettu olemassa oleva venevalkama sekä osoitettu kaavavaraukset uusille venevalkama-alueille. 
 

 
Ote kaavakartasta 
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5.5.2 Yleiset maatalouden alueet 
 
Kaukjärven pohjoisalueen osalta rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue on osoitettu suurelta osin 
maisemapeltoalueeksi (MA). Aivan länsireunalla on yksittäinen maa- ja metsätalousmerkinnällä (M) osoitettu 
rantapalsta. 
 
Kaukjärven etelärannan osalta rakentamisen ulkopuolelle jäävällä harjualueella on geologisia arvoja ja ne on 
osoitettu suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).  
 
Rantarakentamisen tausta-alue (rantavyöhyke) on useimmiten maa- ja metsätalousaluetta. Tämän 
rantavyöhykkeen osalta rakennusoikeudet on siirretty kaavassa osoitettuihin rakennuspaikkoihin (  / AP), 
eikä alueella näin ollen ole rakennusoikeutta. Rantavyöhyke on maastosta ja muista rajaavista elementeistä 
(esim. tiet) riippuen 50-200 metriä, ellei kaavassa toisin osoiteta. 
 

5.5.3 Palvelu- ja teollisuusalueet 
 
Alueella ei ole palvelu- tai teollisuusalueita. 
 

5.5.4 Loma- ja matkailualueet 
 
Alueelle ei ole osoitettu loma- tai matkailualueita, sillä olemassa oleva loma-asutusalueet on osoitettu 
vakituiselle asumiselle. 
 

5.5.5 Katu- ja liikennealueet 
 
Alueen liikenne on suunniteltu suurimmaksi osaksi nykyistä tiestöä ja tiepohjia hyväksi käyttäen. Uusia 
ohjeellisia yhteystarpeita on osoitettu vain uusien asumisen varausten liikennöintiä ajatellen. 
 
Kevyelle liikenteelle kyläalueilla ei ole omia reittejä, sillä alueen teiden liikennemäärät ovat vähäisiä ja eri 
liikennemuodot voivat käyttää niitä yhdessä. 
 

5.5.6 Ulkoilureitit  
 
Kaava-alueella ei ole varsinaisia virkistysreittejä, mutta Syrjäharjuntie jatkuu metsätienä aina Forssan 
asuinalueille asti.  
 

5.5.7 Kohdemerkinnöin varustettavat arkeologiset alueet ja merkittävät rakennukset  
 
Kaukjärven vanha kylätontti ulottuu Kaukjärven rantaan ja se on osoitettu kaavakartassa omalla merkinnällä. 
Merkintään liittyy määräys: 
Alueella sijaitsevien historiallisten asutusrakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä 
syystä ja riittävän arkeologisen dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava 
museoviranomaisia.  
 
Muutoin alueella ei ole arkeologisia alueita tai merkittäviä rakennuksia. 
 

5.5.8 Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueella olevat voimalinjaverkostot on kaavaan osoitettu omalla merkinnällä. Myös alueen jätevesilinjastot on 
kaavassa osoitettu. 
 

5.5.9 Pohjavesialueet 
 
Pohjaveden muodostumisalue on osoitettu kaavassa omalla aluemerkinnällään. 
Kaavan pohjavesialue sijoittuu Kaukjärven etelärannalle ja käytännössä kattaa suurimman osan etelärannan 
alueesta. 
Kaavamääräyksellä on velvoitettu, ettei alueen toiminnalla saa vaarantaa pohjavettä tai sen muodostumista. 
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5.5.10 Maa-ainesten otto 
 
Alueen etelärannan itäosassa on maa-ainesten ottoon tarkoitettu alue, joka on osoitettu kaavaan merkinnällä 
EOmu. Soranoton loputtua aluetta voidaan käyttää ulkoiluun ja rakentaa alueelle ulkoilua palvelevia 
rakennelmia. 
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6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
  
6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
 

6.1.1 Asutus 
 
Yleiskaavalla ei juurikaan osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Ainoastaan Kaukjärven pohjoisrannan itäosassa 
on mahdollistettu pienimuotoinen asemakaava-alueen laajentaminen. Muutoin järven rannoilla olevien 
rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy entisellään. 
 
Asumisen kannalta suurin muutos saattaa tapahtua vapaa-ajanasuinpaikkojen muuttuessa vakituiseen 
käyttöön. Käytännössä muutos tullaan tekemään vain osassa rakennuspaikoista, mutta jonkin verran uutta 
liikennettä alueelle etenkin talviaikaan muutokset tulevat lisäämään. Kunnan yhdyskuntarakenteen kannalta 
alueet ovat hyvällä sijainnilla, sillä matka niistä palvelujen äärelle ei ole pitkä. Esimerkiksi alueet ovat melko 
lyhyen matkan päässä alakouluista ja muutoinkin rakenteellisesti riittävän kiinni olemassa olevassa 
asuinrakenteessa. 
 
Rakennusoikeutta vapaa-ajantonteilla on aikaisemmin ollut 7560 ke-m2. Kaavapäivitys nostaa kerrosalan 
siten, että maksimissaan kerrosala olisi 17 640 ke-m2. Tämä kuitenkin tarkoittaisi kaikkien vapaa-
ajanasuntojen rakennuspaikkojen muuttamista vakituisiksi ja täyden rakennusoikeuden rakentamista kaikilla 
rakennuspaikoilla, mikä ei ole todennäköistä. 
 
Kaiken kaikkiaan vaikutukset ovat enemmän positiivisia kuin negatiivisia asumisen lisääntymisestä alueella. 
 
 

6.1.2 Teollisuus ja työpaikka-alueet 
 
Alueella ei ole teollisuus- tai työpaikka-alueita. Asumisen ja maatilojen alueille voi kuitenkin sijoittua asumista 
ja elinkeinoa yhdistävää toimintaa edellyttäen, että toiminta on ympäristöön sopivaa. 
 

6.1.3 Palvelut 
 
Kaupallisia palveluja ei kaava-alueella ole, mutta alue on hyvien palvelujen läheisyydessä, sillä eteläranta 
sijoittuu aivan keskustapalvelujen läheisyyteen. Pohjoisrannan puolella sekä Tammelan keskustan että 
Forssan kaupungin palvelut ovat vain parin kilometrin etäisyydellä riippuen siitä, sijoittuuko asutus länsi- vai 
itäosaan Kaukjärven rantaviivasta. Pohjoisrannan itäosa on Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan 
yksikön läheisyydessä. 
 
Kaukjärven pohjoispuoli on osa Kaukjärven kylärakennetta. Palveluja alueella itsessään ei ole, mutta 
Kaukjärven kylällä on koulu sekä maatalouden tilakeskuksiin sijoittuvaa elinkeinotoimintaa. 
 

6.1.4 Maatalous 
 
Kaukjärven pohjoisranta on asumisen alueita lukuun ottamatta maisemallisesti arvokasta rantapeltoaluetta, 
joka on kaavassa osoitettu asianmukaisella merkinnällä. Pellon maisemallinen arvo on riippuvainen 
peltoviljelystä, joten maatalouden jatkuminen alueella on maisemallisen ilmeen elinehto. 
 
Kaukjärven eteläranta on metsäistä aluetta, jollaisena se on kaavaan osoitettu. Mikäli alueelle muodostuu 
enemmän vakituista asumista, paranevat alueen liikenneyhteydet ja tätä kautta myös metsänhoito hyötyy. 
 
6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin  
 

6.2.1  Vaikutukset maa- ja kallioperään 
 
Uusia vaikutuksia maa- ja kallioperään ei juuri ole, sillä kaava-alueen uusi rakentaminen sijoittuu yhtä 
asemakaavoitukselle varattua pientä aluetta lukuun ottamatta olemassa oleville rakennuspaikoille. Alueella 
olevat soranottoalue on jo toiminnassa ja toimii maa-ainestenottolupansa mukaisesti. 
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6.2.2 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 
 
Uusia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ei juurikaan ole, sillä kaava-alueen uusi rakentaminen sijoittuu 
suurelta osin olemassa oleville rakennuspaikoille. 
Pohjavesialueella tehtävissä toimenpiteissä on kaavamääräyksissä velvoitettu ottamaan huomioon alueen 
erityisluonne.  
Pintavesiin alueen uudella rakentamiselle ei ole suuressa mittakaavassa ole vaikutusta, tonttikohtaisesti 
pintavesien käsittelyä valvotaan rakennuslupavaiheessa. 
 
Kiinteistöjen jätevedenkäsittelyyn liittyen kaavaan lisättiin ehdotusvaiheessa kehittämissuositus, että vapaa-
ajanasuntokiinteistöä muutettaessa vakituiseen asumiseen tulee ensisijaisesti liittyä vesi- ja viemäriverkkoon 
kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyratkaisujen sijaan. 
 

6.2.3 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon 
 
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon eivät kaavalla suoranaisesti lisäänny, sillä alueelle ei ole osoitettu uusia 
maatiloja tai teollisuutta. Uusia rakennuspaikkoja alueelle on osoitettu maltillisesti, mutta alueen asuminen 
on riippuvainen myös yksityisautoilusta, joten liikkuminen lisääntyisi jonkin verran kaavan varausten 
toteutuessa. Alueet ovat kuitenkin melko hyvin sijoittuneita kunnan rakenteessa, joten asiointi niin kävellen 
kuin pyörällä on mahdollista. Tulevaisuudessa autokannan muuttuessa ympäristöystävällisemmäksi eivät 
liikkumisen päästöt nouse vastaavaksi kysymykseksi kuin vanhalla autokannalla. 
 

6.2.4 Vaikutukset suojeluarvoihin ja Natura-alueisiin  
 
Alueella ei ole olemassa suojelualueita tai Natura-alueita. 
 

6.2.5 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 
 
Koska kaavoitus suurimmaksi osaksi liittyy jo olemassa olevien rakennuspaikkoihin, ei suuria vaikutuksia 
luonnon monimuotoisuuteen näiltä osin ole. Uusi rakentamisen alue on pienimuotoinen 
asemakaavatäydennys rakenteellisesti hyville alueille. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan selvittää 
tarkemmin alueen luontoarvoja ja tarkentaa suunnitelmia. 
 

6.2.6 Vaikutukset kasvi ja eläinlajeihin 
 
Luonto- ja maisemaselvityksessä ei alueelta löytynyt erityisen arvokkaita kasvi- tai eläinlajeja. 
 

6.2.7 Vaikutukset luonnonvaroihin 
 
Alueella ei juurikaan osoiteta uutta luonnonvaroja hyödyntävää toimintaan. Alueella jo olemassa oleva 
soranottoalue toimii maa-ainestenottolupansa mukaisesti.  
 
6.3 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriarvoihin 
 
 

6.3.1 Vaikutukset VAT-alueisiin 
 
Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita aluevarauksia. Mustialan valtakunnallisesti arvokkaaseen 
ympäristöön kaava-alueella ja sen rakentamisella ei ole vaikutuksia, sillä metsäisempi alue jää 
suojavyöhykkeeksi alueiden väliin. 
 

6.3.2 Vaikutukset kulttuurimaisemaan 
 
Kaava-aluen olennaisinta kulttuurimaisemaa ovat Kaukjärven pohjoisrannan peltoalueet, jotka ulottuvat 
Kaukjärveen asti. Kaavassa ei ole osoitettu muutoin uutta rakentamista ranta-alueelle, ainoastaan 
pohjoisrannan itäosan mahdollinen asemakaavalaajennus sijoittuu olemassa olevan rantarakentamisen 
yhteyteen. Mikäli alue toteutetaan, tulee se asemakaavoittaa ja ohjeistaa rakentamista soveltumaan 
maisemaan. Myös yleiskaavan yhteydessä on laadittu kattavat rakennustapaohjeet, jotta uusi rakentaminen 
sopeutuisi kulttuurimaisemaan ja vanhaan rakennuskantaan. Maisemapeltomerkintään (MA) on liitetty 
kehittämissuositus, jossa todetaan: 
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Peltoaukeilla olevat metsä- tai kivisaarekkeet sekä vanhat ladot ja makasiinit ovat osa perinnemaisemaa ja 
niiden säilyttäminen on suositeltavaa. Pellon reuna-alueiden käsittelyyn tulisi kiinnitettävä huomiota, jotta 
rajapinnat niin alueen reunoilla kuin peltoalueen saarekkeiden osalta säilyttävät perinteisen maisemallisen 
ilmeensä. 
Kaava edistää merkinnöillään ja määräyksillään kulttuurimaisema-alueiden säilymistä ja ohjaa niiden 
yhteyteen liittyvää toimintaa. 
 

6.3.3 Vaikutukset maisema-alueisiin 
 
Kaava-alueen valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat kulttuurimaisema-alueita (ks. kohta 6.3.2). 
 

6.3.4 Vaikutukset kyläkuvaan 
 
Pohjoisrannan rakentaminen sijoittuu kyläalueen välittömään läheisyyteen, mutta alue muodostaa kuitenkin 
oman kokonaisuutensa. Yleiskaavan yhteydessä on laadittu rakennustapaohje, jotta uusi rakentaminen 
sopeutuisi kulttuurimaisemaan ja vanhaan rakennuskantaan. 
 

6.3.5 Vaikutukset rakennusperintöön 
 
Alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokasta rakennuskantaa. Yleiskaavan yhteydessä on 
laadittu rakennustapaohje, jotta uusi rakentaminen sopeutuisi kulttuurimaisemaan ja vanhaan 
rakennuskantaan Kaukjärven kylällä. 
 

6.3.6 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 
 
Kaukjärven vanhan kylätontin osa on osoitettu säilytettäväksi alueellisilla rajauksilla, joten osayleiskaava 
edistää kohteiden säilymistä. Kaavaan alueet ja kohteet merkitsemällä voidaan jatkosuunnittelussa 
huomioida kohteiden vaatimat  
selvitykset ja tarkemman suunnittelun tarve. 
 

6.3.7 Vaikutukset uuteen rakentamiseen 
 
Kaava mahdollistaa ja edistää vanhojen vapaa-ajanrakennusten korvaamista uusilla vakituiseen asumiseen 
tarkoitetuilla rakennuksilla. 
 
6.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön 
 

6.4.1 Terveydelliset vaikutukset 
 
Kaava-alueelle ei osoiteta yhtä asemakaava-alueen laajennusta lukuun ottamatta uusia rakennuspaikkoja. 
Kaikki alueen rakennuspaikat on osoitettu asumisen varauksina. Terveysvaikutukset ovat lähinnä 
rakentamisesta aiheutuvia ja voivat aivan hyvin toteutua ilman kaavaakin olemassa olevaan tilanteeseen 
perustuen. 
 

6.4.2  Sosiaaliset vaikutukset 
 
Mahdollisuudella muuttaa aikaisemmin vapaa-ajanasutukseen tarkoitettu rakennuspaikka vakituiseen 
käyttöön lisää alueen sosiaalista toimintaa, mikä korostuu etenkin talviaikana. 
Asemakaavalaajennus mahdollistaisi paitsi uusia rakennuspaikkoja, myös olemassa olevilta asemakaava-
alueilta paremmat yhteydet ranta-alueelle ja tätä kautta järveen liittyviä virkistystoimintoja. 
 
6.5 Vaikutukset viheralueisiin ja virkistysyhteyksiin  
  

6.5.1 Vaikutukset virkistykselle osoitettuihin alueisiin 
 
Kaavassa on osoitettu virkistysalueita asemakaavoitettavan asumisen yhteyteen. Myös tarpeellisista 
virkistysreiteistä on huolehdittu. Järven asema ihmisten virkistyksessä on huomioitu ja mahdollistettu järven 
käyttäminen virkistyskäyttöön mm. venevalkamoilla. 
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6.5.2 Vaikutukset virkistysreittehin 
 
Kaavassa on osoitettu tarpeellisia virkistysreittejä ja varmistettu virkistykselle varattujen alueiden 
saavutettavuus. Kaukjärven etelärannalla Syrjaharjuntie jatkuu aina Forssan asuinalueille asti metsätienä. 
Kaukjärven pohjoisrannan itäosan asemakaava-alueen yhteydet ranta-alueelle on kaavassa osoitettu. 
Reitteinä on kaavassa ajateltu käytettävän myös olemassa olevia polkuja ja metsäteitä. Virkistysreitteinä 
voivat myös toimia vähällä liikenteellä olevat yksityistiet. 
 
6.6 Liikenteelliset vaikutukset  
  

6.6.1 Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneverkon toimivuuteen 
 
Alueen liikennemäärät säilyvät jokseenkin ennallaan, sillä alueen rakentuminen toteutuu 
yksittäistapauksilla. Lähinnä liikennemäärien kasvu kohdistuisi talviaikaan entisiä vapaa-ajankiinteistöjä 
muutettaessa ympärivuotiseen/vakituiseen asumiseen. Uusia rakennuspaikkoja alueelle ei Siiki-Mutalan 
asemakaavan laajentamista lukuun ottamatta ole osoitettu.  
Liikennemäärät kuormittavat lähinnä Kaukjärven, Kaakkotien ja Syrjäharjun yksityisteitä päätyen 
kunnallisille asemakaavakaduille. 
 

6.6.2 Yksityisautoilu 
 
Alueen liikennöinti tapahtuu käytännössä suurimmaksi osaksi yksityisillä ajoneuvoilla ja ennen kaikkea 
henkilöautoilla. Alueen maankäytölliset ratkaisut eivät kuitenkaan lisää merkittävästi tiestön käyttöä.  
 
Yksityisautoilu on ympäristösyistä huonossa maineessa, mutta on välttämätöntä Tammelan 
maaseutukunnan alueella. Yksityisautoilun hiilijalanjälki kuitenkin pienenee merkittäväsi tulevaisuudessa 
ympäristöystävällisen autokannan yleistyessä. 
 

6.6.3 Raskas liikenne 
 
Alueella raskasta liikennettä aiheuttaa lähinnä soranotosta aiheutuvat kuljetukset, mutta nämä eivät 
suuntaudu alueelle vaan alueelta Tammelan keskustan suuntaan Syrjäharjuntietä pitkin. 
Soraotto on toiminut jo melko pitkään ja on loppumaan päin. 
 

6.6.4 Julkinen liikenne 
 
Alueille ei julkista liikennettä ole, vaan liikenne perustuu lähinnä koulukyydityksiin ja palvelutakseihin. 
Jatkossa julkinen liikenne muokkautunee teknologian käytön yleistyessä joustavaksi normaalin 
joukkoliikenteen ja tilausajon välimuodoksi. 
 

6.6.5 Kevyt liikenne 
 
Etenkin Kaukjärven etelärannalta on helppo saavuttaa keskustan palvelut niin pyörällä kuin kävellenkin. 
Kaukjärven pohjoisrannan itäosasta on sieltäkin melko helppo saavuttaa palvelut vastaavasti. Pohjoisrannan 
länsiosassa puolestaan Forssan palvelut ovat melko hyvin saavutettavissa. Pohjoisrannan alueen 
keskivaiheilla, kaava-alueen pohjoispuolella, on Kaukjärven alakoulu. 
 

6.6.6 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
 
Liikennemäärän todennäköisesti melko vähäinen kasvu ei vaikuta olennaisesti liikenneturvallisuuteen.  
 

6.6.7 Liikenteen haitat 
 
Kaavasuunnitelma ei aiheuta vähäisen uuden rakentamisen johdosta merkittäviä liikennehaittoja kaava 
alueella tai sen ulkopuolella.  
 
6.7 Vaikutukset elinkeinoelämään 
 

6.7.1 Yritysten toimintaedellytykset (sisältää maatilayritykset) 
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Kaavan vaikutukset viljellyillä peltoalueilla on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä, jotta maatalous 
voisi jatkaa nykyistä toimintaansa.  
 

6.7.2 Työllisyys 
 
Alueelle ei ole osoitettu varsinaisia työpaikkavarauksia, joten työpaikkoja alueelle muodostuu satunnaisesti. 
 

6.7.3 Kaupalliset vaikutukset 
 
Kaavalla ei suoranaisesti lisätä alueen palveluja, mutta pyritään etenkin Kaukjärven pohjoispuolella 
mahdollistamaan vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi siten, että olemassa olevat 
palvelut säilyvät ja uusia kaupallisia palvelujakin voisi alueelle syntyä. Asumisen alueille voi sijoittua myös 
elinkeinotoimintaa edellyttäen, että se on ympäristöön sopivaa. 
 
6.8 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 
 

6.8.1 Maan hankinta 
 
Kunnalla ei alueella ole merkittäviä maa-alueita, mutta kaavassa on mahdollistettu asemakaava-alueen 
muodostuminen ranta-alueelle. Mikäli alue toteutettaisiin, tapahtuisi tämä maanomistajien kanssa 
laadittavalla kaavoitus- ja maankäyttösopimuksella.  
 

6.8.2 Kunnallistekniikka 
 
Kaukjärven etelärannan alueella ei ole kunnallista viemäriverkkoa, mutta vesi- ja viemäriverkostoa on 
mahdollista rakentaa alueelle. 
Kaukjärven pohjoisrannan asutus on jo nyt vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Pohjoisrannalla vesijohtoverkko 
on Kaukjärven vesiyhtiön, mutta viemäriverkko Tammelan kunnan. Siiki-Mutalan asemakaava-alueella koko 
vesihuolto on kunnallista. 
 

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

6.8.4 Palvelujen toteuttaminen ja ylläpito 
 
Kaavalla ei suoranaisesti lisätä alueen palveluja, mutta pyritään etenkin Kaukjärven pohjoispuolella 
mahdollistamaan vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi siten, että olemassa olevat 
palvelut säilyvät ja uusia kaupallisia palvelujakin voisi alueelle syntyä. Asumisen alueille voi sijoittua myös 
elinkeinotoimintaa edellyttäen, että se on ympäristöön sopivaa. 
 
Koululaisten kuljetukset järjestetään tarvittaessa koulukyydityksillä. Alakoulut ovat kuitenkin suhteellisen 
lähellä, sillä Kaukjärven kylällä on toimiva alakoulu eikä keskustan koulukeskus ole etelärannan asutuksesta 
kovinkaan kaukana. Vanhusten kuljetukset palvelupisteille hoidetaan tarvittaessa palvelutakseilla. 
 

6.8.5 Kunnallistaloudelliset vaikutukset 
 
Asemakaava-alueiden osalta kunnalla on velvoite järjestää vesi- ja viemärihuolto, tiestö ja puistoalueet. 
Asemakaavoitettavia alueita ei kaavassa ole osoitettu kuin Siiki-Mutalan laajentaminen Kaukjärven ranta-
alueelle. Alueella vesihuoltoa ja viemäröintiä hoitaa asemakaava-alueella Tammelan kunta, muutoin 
Tammelan kunta ja Kaukjärven Vesihuolto Oy yhteistyössä. 
 

6.8.6 Energiatalous 
 
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi lisää energiankulutusta talviaikaan, mutta toisaalta 
parantaa nykysäädöksillä merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta. Viime vuosina on myös 
asuinrakennusten lämmitysmuotona yleistynyt maalämpö niin haja-asutusalueille kuin taajamassa, joten 
energiatalouden kannalta eroa taajamarakentamisen ja kyläalueelle sijoittuvan rakentamisen välillä ei ole. 
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6.8.7 Tulot 
 
Alueen kaavoitus pyrkii edistämään olemassa olevan alueen kehittämistä siten, että myös vakituinen 
asuminen alueella mahdollistuu. Kunnalle alueen osalta muodostuvat tulot ovat lähinnä verotuksella 
kerättäviä tuloja sekä lupatuloja alueen rakentamisen ja toiminnan luvittamisesta. 
 

6.8.8 Yksityistaloudelliset vaikutukset 
 
Uudet rakentamiseen kaavoitetut alueet mahdollistavat alueiden monipuolisemman käytön mm. vapaa-
ajanasuinpaikkoja on mahdollista muuttaa vakituisen asumisen rakennuspaikoiksi / myydä vakituisen 
asumisen rakennuspaikkoina. 
 
 
 
 
 
Tammelassa 1.3.2017. 
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