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Kaukjärven ranta-alueen yleiskaava 
Kaukjärven osayleiskaavan ja Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja 
Simikänkulman alueen osayleiskaavan päivittäminen 

 

 

Aluerajaus 
 

 

ei mittakaavassa 
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  
kunnanhallituksen päätös 5.11.2012 
OAS nähtävänä 28.1.-26.2.2013 
luonnos nähtävänä 9.11.-8.12.2015 
ehdotus nähtävänä 24.10.-22.11.2016 
päivitetty 21.9.2015, 31.5.2016, 1.3.2017 
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Kohde ja 
suunnitte-
lualue 
 
 
Hakija / 
Suunnitte-
lutehtävä 
ja tavoite 
 
 
 
Kaavan 
rakennus-
oikeus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakennus-
järjestyk-
sen raken-
nusoikeus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhtenäis-
täminen 

 
Kaavoitettava alue on Kaukjärven ranta-alueet 
kunnan keskustaa ja Mustialaa lukuun ottamatta. 
Ranta-alueella on melko runsaasti vapaa-
ajanasumista ja jonkin verran vakituista asumista.  
 
Tammelan kunnan tavoitteena on kaavan päivit-
tämisellä selkeyttää kunnassa vallitsevaa tilan-
netta, jossa kaavojen ulkopuolella olevilla raken-
nuspaikoilla on usein suurempi rakennusoikeus 
kuin rantayleiskaavojen tai -asemakaavojen alu-
eella. 
 
Voimassa olevassa yleiskaavassa rannan vapaa-
ajanasumisen rakennusoikeus on kaavan laati-
misen aikaisen käytännön mukaan 120 ke-m2. 
Rakennusoikeus koskee kaikkia kaavan osoitta-
mia vapaa-ajanrakennuspaikkoja tonttikoosta 
riippumatta: 

 
ote yleiskaavasta (RA) 
 
Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 
14.5.2012 ja rakennusjärjestyksessä rantojen 
rakennusoikeudet on määritetty kaavaa korke-
ammalle tasolle:  
 
Rakennusjärjestyksessä rakennuspaikan raken-
nusoikeus vakinaiseen asumiseen on maksimis-
saan 280 ke-m2 ja vapaa-ajanasumiseen on 
maksimissaan 200 ke-m2. Mikäli olemassa oleva 
rakennuspaikka on pienempi kuin 2000 m2, ra-
kennuspaikalle vakinaiseen asumiseen rakennet-
tavaksi 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 oikeus-
vaikutteista osayleiskaavaa yhtenäistämällä käy-
täntöä kunnan alueella. 
Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan tarpeellisilta 
osin myös vakituisen asumisen mahdollisuuksia 
ranta-alueella tai niiden läheisyydessä. 

 

Alueen vanhoja karttoja 
 

 

Kuninkaankartasto 1776-1805 

 

Senaatinkartasto 1860-1914 

 

Pitäjänkartat 1922 
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Kaavan 
lähtökoh-
dat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavoi-
tustilanne 
 
 
 
 
Forssan 
seudun 
rakenne-
tarkastelu 
 
Osayleis-
kaava 
 
 
 
 
 
 
 
Asema-
kaava 
 
Maan-
omistus 
tilanne  
 
Vaikutus-
alue 
 

Alueella on voimassa SYRJÄNHARJUN-, KY-
DÖN-, HÄIVIÄN JA SIMILÄNKULMAN ALUEEN  
osayleiskaava Kaukjärven eteläpuolella ja 
KAUKJÄRVEN osayleiskaava pohjoispuolella. 
Kaavapäivityksellä lähtökohtaisesti tutkitaan vain 
rantatonttien rakennusoikeutta vastaamaan nyky-
tilannetta ja yhtenäistämään käytäntöä suhteessa 
kunnan rakennusjärjestykseen. Selvityksinä käy-
tetään voimassa olevaan osayleiskaavaan tehtyjä 
selvityksiä, sillä kaava-alueen maankäyttötarkoi-
tuksia ei ensisijaisesti olla muuttamassa. 
 
Mikäli kaavaprosessin yhteydessä tutkitaan lisä-
rakentamista alueelle tai muutetaan olennaisesti 
alueen tai sen osien maankäyttötarkoitusta, tul-
laan näiltä osin tarpeen mukaan laatimaan uusia 
selvityksiä. 
  
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006-2015)  
Kaukjärven pohjoispuoli on suurimmaksi  osaksi 
merkittävää peltoaluetta (MT) ja Kaukjärven ete-
läpuoli maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityi-
siä luontoarvoja (MYg). 
 
Forssan seudulla valmistui vuoden 2011 loppuun 
mennessä kuntien yhteinen strateginen rakenne-
tarkastelu, jossa rakentamisen aluetta on laajen-
nettu rajauksen läntisille osille. 
 
Alueella on voimassa SYRJÄNHARJUN-, KY-
DÖN-, HÄIVIÄN JA SIMILÄNKULMAN ALUEEN  
osayleiskaava vuodelta 2005 Kaukjärven etelä-
puolella ja KAUKJÄRVEN osayleiskaava vuodel-
ta 2001 pohjoispuolella. Yleiskaavan maankäyt-
töä ei lähtökohtaisesti kaavapäivityksellä muute-
ta, ellei lisätarvetta asumiselle osoitetuille alueille 
ilmene. 
 
Alueella on voimassa Kaukjärven ranta-
asemakaava vuodelta 1997. 
 
Alue on suurimmaksi osaksi yksityisessä omis-
tuksessa.  
 
 
Vaikutuksia tullaan arvioimaan koko siltä alueel-
ta, johon kaavan katsotaan merkittävästi vaikut-
tavan. Pääosin vaikutukset tulevat kohdistumaan 
suunnittelualueeseen ja sen läheisyyteen. Vaiku-
tusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa vaikutuk-
sia koskevaa tietoa suunnittelun, osallistumisen 
ja päätöksenteon tueksi. Suunnitteluprosessin 
aikana vaikutuksia arvioidaan luonnos- ja ehdo-
tusvaiheessa. Arvioinnit tehdään seuraavan ra-
kenteen mukaan. 
 
 
 
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEE-
SEEN 

 
Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 

 
Ote Forssan seudun rakennetarkastelusta 

 
Ote alueen voimassa olevista yleiskaavoista 

 

Ote voimassa olevasta ranta-
asemakaavasta 
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• asutuksen ja työpaikkojen alueellinen si-
joittuminen 

• yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä 
eheys tai hajaannus 

 
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 

• Moottoriajoneuvoliikenteen järjestäminen 
• Eri liikennemuodot  
• liikenneturvallisuus 

  
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA 
YMPÄRISTÖÖN 

• Sosiaaliset vaikutukset: turvallisuuteen, 
viihtyisyyteen, sosiaaliseen toimivuuteen, 
arjen sujuvuuteen ja sosiaaliseen tasa-
arvoisuuteen 

• Terveysvaikutukset 
 
VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KYLÄKUVAAN JA 
KULTTUURIPERINTÖÖN 

• Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihis-
torialliset ympäristöt (VAT-alueet) ja 
maakunnallisesti arvokas rakennusperin-
tö (MAT) 

• Kulttuurimaisema 
• Maisema-alueet 
• Kyläkuva 
• Rakennusperintö 
• Muinaisjäännökset 
• Uuden rakentamisen sopeutuminen ym-

päristöön 
 
VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVA-
ROIHIN 

• Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto 
• Kasvi- ja eläinlajit sekä luonnon moni-

muotoisuus 
• Luonnonvarat 
• Pohjavedet 
• Natura-alueet 

 
 
VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄÄN 

• Yritysten toimintaedellytykset (sisältää 
maatilayritykset) 

• Työllisyys 
• Kaupalliset vaikutukset 

 
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIA-
TALOUTEEN 

• Maan hankinta, kunnallistekniikka, palve-
lujen toteuttaminen ja ylläpito sekä tulot 

• Energian kulutus 
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Tehdyt 
selvityk-
set 

 
•••• Voimassa olevaa yleiskaavaa varten 

tehdyt selvitykset (luonto, maisema, 
emätilakartoitukset) 

•••• Johanna Enqvist: Arkeologiset inventoin-
nit Tammelassa 2005. Museovirasto 

•••• Petro Pesonen: Arkeologiset inventoinnit 
Tammelassa 2006. Museovirasto 

•••• Lounais-Hämeen ja Rengon muinais-
jäännökset, Hämeen liiton julkaisu V:88, 
toim Minna Seppänen, Hämeenlinna 
2008 

•••• Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen, Geolo-
gian tutkimuskeskus GTK: Kanta-
Hämeen muinaisrannat. Itämeren var-
haisvaiheen visualisointi. Hämeen liiton 
julkaisu V:84, Hämeenlinna 2007 

•••• Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-
aluetyöryhmän mietintö. Osa 2, 1993.  

•••• Natura-alueet ja –selvitykset 
•••• Olemassa olevat pohjavesiselvitykset 
•••• Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakun-

nallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset 
ympäristöt, 22.12.2009. Museovirasto ja 
Ympäristöministeriö.  

•••• Rakennettu Häme, 2003. Hämeen liitto.  
•••• Somerpalo, Sirpa & Luppi, Päivi, 2003. 

Hämeen maakunnallinen maisemaselvi-
tys. Hämeen liitto, Hämeen ympäristö-
keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu. 
Hämeen liiton julkaisu II:190 

•••• VORSKI-hankkeen rakennetun kulttuu-
riympäristön inventointeja Tammelassa, 
2007-2008. 

•••• Vesihuollon kehittämissuunnitelma 
•••• Viemäröinnin yleissuunnitelma 2008 
•••• Forssan seudun pohjavesialueiden suo-

jelusuunnitelma on tehty vuonna 2006, 
Insinööritoimisto Paavo Ristola / Tamme-
lan kunta. 

•••• Finngridin sähkölinjasuunnitelmat ja sel-
vitykset 

•••• Gasumin maakaasulinjasuunnitelmat ja 
selvitykset 

 

 

 
Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset 

 
Ote kirjasta Rakennettu Häme, 2003 
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Tarvitta-
essa teh-
täviä sel-
vityksiä 
 

 
•••• Kulttuuriympäristöselvitys 
•••• Maisemaselvitys 
•••• Luontoselvitys (esim. liito-oravaselvitys) 
•••• Tarkennuksia pohjavesiselvityksiin 
•••• Liikenneselvitys  

 
 
 

 

 
Osalliset 

 
Osallisia tiedotetaan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaeh-
dotuksesta sekä kaavan hyväksymisestä ja voi-
maantulosta Forssan lehdessä, kunnan kotisivuil-
la ja ilmoitustaululla sekä ulkopaikkakuntalaisille 
kirjeitse. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluon-
nokset ja kaavaehdotukset selostuksineen asete-
taan nähtäville OAS:n mukaan kunnantalolle ja 
kunnan kotisivuille internetissä. 
 
Osallisia ovat kaikki, joiden toimintaan kaava 
vaikuttaa: 
 
Yksityiset / yritykset 

- maanomistajat 
- asukkaat 
- maatalousyrittäjät 
- alueen yrittäjät 
- muut alueella toimivat yritykset (sähköyh-

tiöt, puhelinyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt) 
- alueella tai siihen liittyen toimivat yhdis-

tykset 
- naapurit 
- kuntalaiset 

 
Viranomaiset 

- Hämeen liitto 
- Hämeen ELY-keskus (ympäristö) 
- Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) 
- Museovirasto 
- Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos 
- Forssan seudun terveydenhuollon kun-

tayhtymä 
- Puolustusvoimat 

 
Tammelan kunta 

- ympäristölautakunta 
- tekninen lautakunta 
 

 

Käsittely- 
aikataulu 

2012- 2017 
 

Valmisteli-
ja  

Miika Tuki, kaavoittaja 
Tammelan kunta 

 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

 
Tammelassa 17.10.2012 
 
                                               Miika Tuki, arkkitehti 
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Palaute 

 
Mielipiteet voi toimittaa osoitteeseen: 
 
Tammelan kunta 
Kunnanhallitus 
Hakkapeliitantie 2 
31300 Tammela 

 
Yhteyshenkilö: 
 
Miika Tuki 
Kaavoittaja 
Tammelan kunta 
31300 Tammela  
puh 050 464 32 74 
miika.tuki@tammela.fi 
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Tavoitteelli-
nen aikatau-
lu 

talvi 2013 syksy 2015 syksy 2016 
 

kevät 2017 kesä 2017 

1. Kaavoi-
tuspäätös 

KH §275 
5.11.2012  

2. Osallistumis- 
ja arviointi-
suunnitelma 

nähtävillä 30 vrk 

3. Kaavaluonnos 

 
 

nähtävillä 30 vrk 

4. Kaavaehdotus 

 
 
nähtävillä 30 vrk 

5. Hyväk-
symispää-

tös 

Voimaan-
tulo 

 
Kunnanhal-
lituksen 
päätös 

Osalliset Vireille tulosta  
tiedottaminen, 
tavoitteet 

Tilaisuus mielipiteen 
esittämiseen kaavaa 
valmisteltaessa 

Mahdollisuus tehdä 
kirjallinen huomau-

tus 

Ilmoitus 
kirjallisesta 
pyynnöstä 

kuulutus 

 Hämeen  
ELY-keskus / Y 

lausunto  lausunto lausunto oikaisuke-
hoitusmahd. 

Tiedoksi 
kirje 

 Uudenmaan 
ELY-keskus / L 

lausunto - lausunto ” ” 

 Museovirasto lausunto lausunto lausunto tiedoksi ” 
 Hämeen liitto - lausunto lausunto tiedoksi ” 
 Kunnan viran-

omaistahot 
   Kunnanval-

tuuston hyv. 
 

 Tekninen lauta-
kunta / vesi-
huoltolaitos 

lausunto lausunto lausunto tiedoksi tiedoksi  

 Ympäristölau-
takunta 

lausunto lausunto lausunto ” tiedoksi  

 Aluepelastuslai-
tos 

lausunto lausunto lausunto ”  

 Lounea Oy - - - ”  

 Elenia Verkko 
Oy 

- - lausunto ”  

 Forssan seu-
dun hyvinvoin-
tikuntayhtymä 

lausunto lausunto lausunto ”  

 
 Kuntalaiset ja 

yhteisöt 
Kuulutus paikal-
lislehdessä / 
tarvittaessa ylei-
sötilaisuus 

Kuulutus paikallisleh-
dessä / 
yleisötilaisuus 

Kuulutus paikallis-
lehdessä /  
tarvittaessa yleisö-
tilaisuus 

Valitusoike-
us 
Kuulutus 
paikallisleh-
dessä  / 
kirje 

Kuulutus 
paikallis-
lehdessä 

 Omistajat, 
vuokran-haltijat 
 

Kuulutus paikal-
lislehdessä / kirje 

Kuulutus paikallisleh-
dessä / kirje /  

neuvottelu tarvittaessa 

Kuulutus /kirje 
/ neuvottelu tarvit-

taessa 

” ’’ 

 
 

Naapurit Kuulutus / kirje kuulutus paikallisleh-
dessä / 

tiedoksi kirjeellä 

Kuulutus / kirje ” ” 

 Muut kuntalai-
set 

Kuulutus 
paikallislehdessä 

Kuulutus 
paikallislehdessä 

Kuulutus 
paikallislehdessä 

’’ ’’ 

       
 
Päiväm 
 

Toteutunut 
aikataulu 

Kuulutus 25.1.2013 
nähtävillä: 

28.1.-26.2.2013 

Kuulutus 5.11.2015 
nähtävillä: 

9.11.-8.12.2015 

Kuulutus 20.10.2016 
nähtävillä: 

24.10.-22.11.2016 

  

päivitetty: 21.9.2015, 31.5.2016, 1.3.2017 Miika Tuki 
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Huom! 
Rakennustapaohjeessa on annettu välineitä alueen rakentumiseksi kokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon 
vanhan kyläympäristön ja –maiseman sitä täydentäen. Rakennustapaohjeen ja sen noudattamisen lisäksi 
olennaista on rakennushankekohtaisen ammattitaitoisen suunnittelijan panos kokonaisuuden. 
 

Tammelan kunnan kaavoitus 
Miika Tuki 
1.3.2017 

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN YLEISKAAVAN 
RAKENNUSTAPAOHJEET 
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1. YLEISTÄ 
Kaavan yhtenä lähtökohtana on kyläalueiden kehittäminen 
elinkeinoa kuten maataloutta mahdollistamalla, mutta koko-
naisuuteen myös muut arvot huomioiden. 
Kaava-alueella on paljon rantaa, joka sijoittuu yhdyskuntara-
kenteen kannalta järkevälle ja edulliselle alueelle kuten toimi-
vien kylien ja kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen.  
 
Kaukjärven pohjoispuoli 
 
Kaukjärven kyläalue on kautta aikojen ollut maaseutua ja sen 
elinkeino perustunut maanviljelyyn, mistä osoituksena ovat 
alueen vanhat laajat peltoaukeat. Peltoaukeat ovat säilyneet 
vuosisatojen ajan yhtenäisen ilmeensä säilyttäen.  
Jälleenrakennuskaudella tilakeskusten määrä alueella on 
kasvanut, mutta alueella on edelleen myös jäljellä runsaasti 
vanhoja maatiloja. Alueella on säilynyt vanhojen kylien raken-
ne, mutta myös muutamia uudempia asuinkeskittymiä on alu-
eelle tullut 1900-luvun aikana. 
Kaukjärven kylän puoleisten ranta-alueiden osalta rakentami-
nen tapahtui 1900-luvun puolivälin jälkeen. Nykyisin ranta-
alueet on rakennettu vapaa-ajanasunnoilla. 
 
Kaukjärven eteläpuoli 
 
Kaukjärven eteläpuoli on ollut pohjoisosasta poiketen vuosisa-
toja rakentamatonta metsäaluetta. Alueen ensimmäiset ra-
kennukset ovat olleet 1900-luvun puolivälin jälkeen rakennetut 
vapaa-ajanasunnot.  
 
Nykyinen rakennuskanta 
 
Pääosin rakennuskanta on 1960-1970 –lukujen vaatimatonta 
yksikerroksista vapaa-ajanrakentamista. Kaukjärven pohjois-
puolella vanhojen maatilojen rakennuskanta on paikoin melko 
lähellä uutta rakentamista ja vanhat peltoalueet ulottuvat va-
paa-ajanasunnoille asti. Vapaa-ajanasuntojen pihapiirit muo-
dostavat rantaan rantakasvillisuusvyöhykkeen, josta raken-
nuksia ei maisemassa juuri erota, mutta toisaalta kasvillisuus-
vyöhyke peittää näkymät järvelle. 
Etelärannan rakentaminen sijoittuu jyrkälle harjuseinämälle ja 
maastoutuu runsaan puuston sekaan. 
 
Rakennustapaohje 
 
Koska osayleiskaavapäivityksen tavoitteena on nostaa alueen 
rantarakennuspaikkojen rakennusoikeutta mahdollistamaan 
moderni ympärivuotinen vapaa-ajanasuminen, on kokonai-
suuden kannalta olennaista ohjata alueen rakentumista siten, 
että perinteiset maisemat säilyvät jatkossakin. Entistä olennai-
semmaksi rakentamisen ohjaus nousee, kun otetaan huomi-
oon, että kaavalla myös mahdollistetaan vakituinen asuminen 
ranta-alueella. 
Etenkin rakentamisen maisemaan sijoittumista ja maisemara-
kentamista yleisemminkin on hyvä ohjeistaa, jotta rakennus-
ten sovittuminen osaksi maisemaa olisi mahdollisimman sau-
matonta. 

 
Kaukjärven peltoaukeat laskevat Kaukjärven ran-
taan. 

 
Kaukjärven kyläasutus sijoittuu pääsääntöisesti 
peltoaukean pohjoispuolelle. 

 
Kaukjärven etelärannan vapaa-ajanasunnot maise-
moituvat metsäiseen rinteeseen. 

 
Kaukjärven etelärannan metsäinen harjun pohjois-
rinne viettää jyrkästi kohti järveä. 
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2. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN MAISEMAAN 
Vaikka yksittäisen tontin rakentaminen lähtee ensisijaisesti 
hankkeeseen ryhtyvän yksittäisen ihmisen / perheen omista 
mieltymyksistä ja toiveista, koostuu maisema kuitenkin kaikis-
ta näistä alkujaan yksittäisistä rakennushankkeista. Koska 
suuri osa alueen rakennuspaikoista sijoittuu ranta-alueelle ja 
osa myös avoimen peltoalueen rajapintaan, on tällaisella alu-
eella rakennuskannan muodostaman kokonaisuuden vaikutus 
vielä tavanomaista suurempi - kaava-alueen näennäisen yksit-
täisillä toimenpiteillä on vaikutusta myös suurempaan koko-
naisuuteen. Onnistuneen alueen rakentumiseksi vaaditaan 
yhteistyötä niin kaavoittajan, rakennusvalvonnan ja alueella 
rakentavien ihmisten välillä, sillä etenkin ranta-alueeseen tai 
suuren avoimeen peltomaisemaan voidaan saada haittaa 
aikaan jo yksittäisen rakennusten sijoittelussa. 
 
Vanhat kyläalueet ovat rakentuneet aikojen kuluessa itses-
tään, vailla sen kummemmin kaavoitusta kuin rakennusval-
vontaakaan. Rakennusten sijoittumista on ohjannut selkeä 
pyrkimys sijoittaa etenkin päärakennukset parhaimpaan mah-
dolliseen rakennuspaikkaan maastollisesta. Talousrakennuk-
set on sijoitettu päärakennuksen yhteyteen samaan pihapiiriin. 
Ne ovat olleet paitsi mahdollisimman helposti käytettävissä, 
myös suojanneet pihapiiriä mm. sään vaikutuksilta. Ns. kuival-
la maalla rakennuspaikaksi on usein valikoitunut etelä- tai 
lounaisrinne pieneltä kukkulalta, eteläpuolella aukeava pelto-
maisema ja pohjoispuolelta suojana metsäisiä alueita. Raken-
nuksia on kylä-alueilla yleisesti sijoittunut väljästi ja lähes sat-
tumanvaraisen kyläteiden varteen. 
Ranta-alueita ei perinteisesti juurikaan ole rakennettu, vaan 
rannat ovat säilyneet rakentamattomina 1900-luvulle asti. 
 
Ranta-alueiden osalta rakennuspaikat ovat jo pitkälti muodos-
tuneet, sillä Kaukjärvi on suurimmalta osin nykymitoituksella 
täyteen rakennettu. Näillä rakennuspaikoilla suureen rooliin 
nousee rakennuskannan sijoittuminen rantatontilla sekä en-
nen kaikkea maiseman huomioiminen etenkin järven suunnas-
ta, mutta Kaukjärven pohjoisrannalla yhtä olennainen on myös 
rakentamisen sopeutuminen avoimeen peltomaisemaan. 
 
Rakennuskannan osalta vanhaan aikaan verrattuna rakennus-
ten ja tyylien kirjo on kasvanut samaa tahtia kuin ihmisten 
omat mieltymykset ovat eriytyneet – entisaikaan kyläalueiden 
rakentamista ohjasi materiaalin saatavuuden vähyys, jonka 
seurauksena rakennuskannasta tuli jokseenkin samantyylistä 
automaattisesti. Jotta etenkin pohjoisrannan alueesta muo-
dostuisi tasapainoinen osa vanhaa kulttuurimaisemaa, on 
huolehdittava siitä, että maiseman rajapinnat säilyttävät omat 
ominaispiirteensä. 
Näkymät avoimille alueilla tulee huomioida, sillä asumisen 
väljyys ja maalaismaisema ovat myös ranta-alueella maaseu-
dulla asumisen tunnuspiirteitä ja vetovoimatekijöitä uudellekin 
asumiselle. 
Kaupunkimaisille alueille ominaista kaavamaista geometrista 
rakennusten sijoittumista tulee alueella välttää ja etsiä raken-
nuspaikoiksi tähän maastollisesti sopivia alueita. 

 
Vanha rakennuskanta sijoittuu peltomaisemien 
reuna-alueille tai vapaasti puuston ja pensaikon 
rajaamiin saarekkeisiin siten, että näkymät avoimeen 
maisemaan säilyvät. 

 

 

 
Keskelle peltomaisemaa tai avoimelle ranta-alueelle 
sijoittuva rakentaminen on haastavaa, sillä rakennus 
on pitkien matkojen päästä näkyvissä (1). Joskus 
myös tontin aitaaminen / rantaterassit ovat ongelmal-
lista maiseman kannalta (2). Parhaan tuloksen saa 
harkituilla värivalinnoilla ja kasvillisuuden avulla 
rakennuspaikkaa maastoon sovittamalla – voi  kui-
tenkin viedä vuosia, ennen kuin pihapiiristä muodos-
tuu oma saarekkeensa ja rakennuspaikka lopullisesti 
maisemoituu (3). 
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3. PIHAPIIRI JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 
Niin kylä- kuin ranta-alueella on aivan yhtä olennaista raken-
nuskannan lisäksi pihojen ja rakennusten lähiympäristö. Ky-
lämäinen rakentaminen alueella on ollut vehreää, väljää ja 
hengittävää – tätä on myös ollut rantarakentaminen, sillä tontit 
ovat olleet suuria ja rakennukset pieniä.  
 
RAKENNUKSILLA PIHAPIIRIN RAJAAMINEN 
Perinteisesti tonttien asuinrakennukset määrittävät muitten 
rakennusten paikkoja pihapiirissä. Sekä asuinrakennuksella 
että talousrakennuksilla on rajattu pihapiiriä siten, että talous-
rakennukset ja asuinrakennus yhdessä muodostavat suojai-
san pihan, joka aukeaa pääsääntöisesti etelän suuntaan. Ran-
ta-alueen rakentamista ohjaavat omat määräyksensä, rannalla 
asuinrakennukset tulee sijoittaa etäämmälle rantaviivasta (25 
m) kuin rantasaunarakennukset (15 m, max 25 m2).  
 
ISTUTUKSET  
Suurin osa pihasta on perinteisesti ollut istutettua aluetta, 
jossa kasvillisuus on rajannut rakennuspaikkaa maisemasta – 
rakennetusta ympäristöstä tuttuja tiukan geometrisesti rajattu-
ja istutuksia ja laatoitettuja alueita ei kylä- tai ranta-alueilla ole 
esiintynyt, eivätkä ne tällaiseen ympäristöön juurikaan sovellu. 
Nykyisin etenkin rantatonttien osalta ovat muodissa voimak-
kaat muutostyöt, jossa esimerkiksi terassoidaan tai laatoite-
taan suuret alueet rannasta. On myös ollut yleistä poistaa 
rantapuusto miltei kokonaisuudessaan ja korvat se laajalla 
nurmikentällä. Rantapuusto tulisi kuitenkin säilyttää ja suosi-
teltavaa on muodostaa piha tontilla olemassa olevista puista , 
pensaista ja kasveista. Suositeltavia ovat perinteiset maaseu-
tuympäristöön soveltuvat puu-, pensas ja kukkalajit. Eksootti-
sia kasveja tulisi käyttää harkiten. Pihojen rajaamisessa luon-
nollisesti kasvavat pensaat ja puut ovat suositeltavia. 
 
AITAAMINEN  
Tontteja ei tulisi aidata geometrisin aitaelementein ainakaan 
avoimessa peltomaisemassa vaan suojata pihapiirit vaihtele-
valla kasvillisuudella kuten pensaiden ja puuston yhdistelmillä. 
Mikäli pihapiiriin halutaan umpinainen aita esim. muutoin 
maaseudulle hyvin sopiva lauta/rima-aita, tulisi se peltoalueel-
la tai sellaisen reunalla sijoittaa hivenen syvemmälle tontilla ja 
antaa aidan edustan maisemoitua kasvillisuudella. Ranta-
alueiden osalta suuria yhtenäisiä laituri/terassiyhdistelmiä 
tulisi välttää. 
  
MAASTON MUOKKAAMINEN  
Lähtökohta tulee aina olla voimakkaiden täyttöjen ja maasto-
leikkausten välttäminen. Rakentaminen tulisikin sovittaa ole-
massa olevaan maastoon, eikä sovittaa tonttia rakennukseen. 
  
PINNOITTEET  
Pihan pinnoittamisessa tulisi käyttää alueen luonteeseen so-
veltuvia materiaaleja. Luonnollisesti maastonmuotoja ja piha-
piiriä seuraavia hiekka/sorapintaisia kulkuja tulisi suosia ja 
pinnoitettuja geometrisiä kulkuja käyttää harkiten.  
Pihapiiriä suositellaan pinnoitettavaksi vain vähäisessä määrin 
tärkeimpien kulkujen ja oleskelupaikkojen osalta. 

 
Pihapiiri on pehmeästi rajattu luonnollisesti kasvavilla  
pensailla ja puilla. 

 
Vanhat rantarakennuspaikat ovat maisemoituneet 
myös peltoaukean suuntaan. 

 

Uudet rantarakennuspaikat on sovitettava myös  
avoimeen peltoympäristöön sopivaa kasvillisuutta 
käyttäen. 
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4. RAKENNUKSET 
Rakennuksia käsittelevät ohjeet koskevat varsinaisen asuin-
rakennuksen lisäksi myös tontille rakennettavia autotalleja ja 
huolto- yms. rakennuksia. Yleisesti ottaen materiaali-, väri-, 
rakennustapa- ja detaljiratkaisuissa tulee suosia hillittyä ja 
rauhallista rakentamistapaa, josta muodostuu miellyttävä ja 
yhtenäinen kyläympäristö. Tämä on haasteellinen tehtävä niin 
kaavoitukselle kuin rakennusvalvonnallekin, sillä asuinraken-
nustyyppien monipuolinen tarjonta on myös lisännyt tyylien 
kirjavuutta – rakennettaessa vanhaan arvokkaaseen ympäris-
töön tai herkälle ranta-alueelle on rakentajan kuitenkin oltava 
valmis tinkimään tietyistä asioista ja sovitettava rakennuksen 
materiaalit ja värit olemassa olevaan ympäristöön. 
Maatalouden tuotantorakennuksien (kuivurit, viljasiilot) osalta 
on kuitenkin useimmiten luontevinta käyttää niille ominaisia 
muotoja ja materiaaleja. 
 
MUOTO  
Kaukjärven pohjoisrannan arvokkaalla maisema- / kulttuu-
riympäristöalueella rakennusten tulee muodoltaan ja malliltaan 
olla perinteiseen kyläympäristöön sopivia.  
 
KERROSLUKU  
Kaukjärven pohjoisrannan arvokkaalla maisema- / kulttuu-
riympäristöalueella rakennusten tulisi olla kerrosluvultaan 
perinteistä ullakollista mallia. Tällainen ratkaisu sopii perinne-
maisemaankin ja maastoon joka on suhteellisen tasainen, 
maaston mukaan on mahdollista käyttää ratkaisua, jossa osa 
kerrosalasta on sijoitettu kellarikerrokseen. 
Kaukjärven etelärannan jyrkkään maastoon sopii parhaiten 
rinneratkaisu. 
 
PERUSTUKSET 
Rakennuksen näkyvän sokkelin ei tulisi olla hallitseva osa 
julkisivua vaan kellarillisissa ratkaisuissa tulisi julkisivulaudoi-
tus ulottaa myös kellarin seinän osalle.  
  
KATTO  
Kaukjärven pohjoisrannan arvokkaalla maisema- / kulttuu-
riympäristöalueella alueella rakennusten kattomuodoksi sovel-
tuu parhaiten harjakatto tai mansardikatto. Räystäiden osalta 
avoimet räystäät ovat usein suositeltavia.  
 
IKKUNOINTI 
Rakennuksen ikkunoinnissa voidaan ammattitaitoisen suunnit-
telijan toimesta huomioida nykyasumisen vaatimukset. 
 
TERASSIT JA LAITURIT 
Rakennusten yhteyteen rakennetaan usein suuria yhtenäisiä 
terasseja, lisäksi laitureiden luonne on ollut muuttumassa 
perinteisestä laiturista osaksi terassialuetta. Järven suunnalta 
laiturit ja terassit korostuvat usein tarpeettomasta ja niiden 
suunnittelussa ja etenkin värityksessä on oltava huolellinen.   

 
Rantarakentaminen on perinteisesti hyvin maisemoitu-
nut rantapuuston sekaan. 

 
Vaalea terassilaudoitus korostuu maisemassa. 

 
Myös vaaleat rakennukset ilman suojapuustoa erottuvat 
rantamaisemassa. 

Kuvan moderni rantarakentaminen on liian tiivistä eikä 
suojapuusto maisemoi rakentamista lainkaan. 
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5. MATERIAALIT JA VÄRIT 
Sovitettaessa rakennusta kylämiljööseen tai ranta-alueelle 
olennaista on sijoituspaikan ja rakennuksen mallin lisäksi ra-
kennuksessa käytetyt materiaalit ja niiden väritys – kirkkaat 
värit ja kiiltävät materiaalit saattavat loistaa kauaskin ja muo-
dostaa häiriötekijän maisemaan. Usein nimenomaan värisävy 
ja materiaalin kiilto ovat olennaisempia maiseman kannalta 
kuin itse materiaali, vaikka lähemmin katsoessa sekin on 
olennaista kokonaisuuden osana.  Värien valinnassa on väl-
tettävä räikeyttä ja tätä kautta muodostuvaa kirjavuutta. 
 
SEINÄMATERIAALIT 
 
Puuverhous 
Peittomaalattu lautajulkisivu on perinteisin maaseutualueilla. 
Asuinrakennuksia on yleensä verhottu pystyrimalaudoituksella 
tai pysty/vaakasuuntaisella paneelilla. Vanha peiterimalaudoi-
tus on ollut nykyistä vaihtelevampaa, sillä laudat ovat olleet 
keskenään erilevyisiä. Vajaasärmäisistä laudoista tehty loma-
laudoitus on myös vanha tapa suojata talousrakennuksia, 
mutta nykyistä liiankin tasalaatuista lomalaudoitusta ei aina-
kaan asuinrakennuksiin suositella. Etenkin mökki- ja talousra-
kennuksissa hirsipinta soveltuu hyvin. Kaukjärven pohjoisran-
nan arvokkaalla maisema- / kulttuuriympäristöalueella sovel-
tuu asuinrakennuksille parhaiten lautaverhous. 
 
Rappaus 
Rappaus on perinteinen materiaali, mutta sitä tulisi Kaukjär-
ven pohjoisrannan arvokkaalla maisema- / kulttuuriympäristö-
alueella käyttää harkiten. 
 
Tiili 
Tiiltä tulisi suosia vain maisemallisesti suojaisemmilla alueilla 
kuten suojaisilla metsävyöhykkeillä. Lähinnä tiilipintaiset ra-
kennukset tulisivat kysymykseen Kaukjärven eteläpuolen ran-
ta-alueella edellyttäen, että rakentaminen sijoittuu syvemmälle 
tontilla. 
 
KATTOMATERIAALIT  
Katoissa suositellaan käytettäväksi aitoja materiaaleja jäljitel-
märatkaisujen sijasta eli esimerkiksi tiilikattoa peltisen jäljitel-
män sijaan. Erityisesti katemateriaaliksi suositellaan perintei-
siä kylämiljööseen sopivia materiaaleja kuten saumapeltikatet-
ta, kolmiorimahuopakatetta ja tiilikatetta. Vanhoihin hirsisiin 
talousrakennuksiin sopii tyylillisesti erinomaisesti myös aito 
pärekatto. 
 
VÄRIT 
Kaukjärven pohjoisrannan arvokkaalla maisema- / kulttuu-
riympäristöalueella väreinä parhaiten soveltuvia ovat maavä-
reistä pellavaöljymaaliin tehdyt perinnesävyt sekä keittomaali-
en puna/keltamultasävyt. Etenkin talousrakennuksissa pu-
na/keltamultasävy tulisi suosia, mutta näissä myös käsittele-
mätön harmaantuva pinta on hyvä vaihtoehto. 
Kaukjärven eteläpuolen ranta-alueella värien tulisi olla lähinnä 
murrettuja maavärejä. 
Ranta-alueella laituriratkaisut ovat usein hyvin näkyvillä. Sekä 
terassi- että laiturirakenteissa tulee välttää valkoisia sävyjä. 

 

 
Perinteiset pihapiirit istutuksineen soveltuu niin pelto-
alueen reunalle kuin ranta-alueellekin. 

 
Vanhat 1960-70-lukujen mökit ovat kooltaan ja värityk-
seltään sopeutuneet hyvin rantamaisemaan. 

Modernissa ranta-asumisessa valitettavan usein koros-
tuu ranta-alueiden terassointi ja laiturit perinteisen 
kasvillisuutta sisältävän pihan ja suojapuuston kustan-
nuksella. 
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Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: 
 

LAUSUNNOT: 
 
Hämeen ELY-keskus 
Aikaisemman kaavan selvitykset tulisi olla kaavan liitteenä nähtävillä. Kaukjärven pohjoispuolinen Anttilan poh-
javesialue on poistunut pohjavesiluokituksesta. Lisääntyvän rantarakennusoikeuden ja vakituisen asumisen 
vuoksi rantamaiseman muutoksiin tulee varautua ohjaamalla rakentamista riittävän yksityiskohtaisesti. 
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Rantarakentamista on ohjattu rakentamistapaoh-
jeella. 
 
Hämeen liitto 
Hämeen liitolla ei ollut erityistä huomautettavaa. 
Kaavoittajan vastine 
Ei vastinetta. 
 
Museovirasto 
Kaukjärven vanhan kyläpaikan rajaus ei vastaa muinaisjäännösrekisteriä ja alueen merkintää/määräystä täy-
dentää. 
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu museoviraston lausunnon mukaisesti. 
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
Ei huomautettavaa. 
Kaavoittajan vastine 
Ei vastinetta. 
 
FSHKY 
Ei huomautettavaa. 
Kaavoittajan vastine 
Ei vastinetta. 
 
Tammelan kunnan ympäristölautakunta 
Vakituisen asumisen edellytyksenä tulee olla kiinteistön liittäminen viemäriverkkoon. Kaava-alueella tulee säilyt-
tää viherkäytävät, jotka mahdollistavat pääsyn järven ranta-alueelle. Vanha maa-ainesten ottoalue voitaisiin 
osoittaa kaavassa jatkokäytöltään ulkoiluun ja virkistyskäyttöön.  
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti ja kaavaan on lisätty suositus, että vapaa-
ajanasuntokiinteistöä muutettaessa vakituiseen asumiseen tulee ensisijaisesti liittyä vesi- ja viemäriverkkoon 
kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyratkaisujen sijaan. 
 
 
Tammelan kunnan tekninen lautakunta 
Vakituisen asumisen edellytyksenä tulee olla kiinteistön liittäminen viemäriverkkoon. 
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu teknisen lautakunnan lausunnon mukaisesti ja kaavaan on lisätty suositus, että vapaa-
ajanasuntokiinteistöä muutettaessa vakituiseen asumiseen tulee ensisijaisesti liittyä vesi- ja viemäriverkkoon 
kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyratkaisujen sijaan. 
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Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: 
 
MUISTUTUKSET: 
 
Kiinteistön 6:66 maanomistaja 
Muistutuksessa esitettiin toiveita kiinteistön lisärakentamiseksi, vastavuoroisesti kiinteistö olisi valmis 
osoittamaan aluetta venevalkamalle ja rantapuistolle. 
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu muistutuksessa esitetysti. 
 
Kiinteistön 1:85 maanomistaja 
Muistutuksessa esitettiin kiinteistön 1:85 muodostamista omaksi vakituisen asumisen asuinpaikaksi. 
Kaavoittajan vastine 
Aikaisemmassa kaavassa on tehty ranta-alueen osalta emätilatarkastelu, joka on määrittänyt ranta-alueen 
rakennuspaikat ja –oikeudet. Kiinteistön 1:85 ranta-alue on osa olemassa olevan maatilan aluetta ja sille voi 
rakentaa osana tätä kokonaisuutta. 
 
Kiinteistön 9:12  maanomistaja 
Muistutuksessa esitettiin, ettei kiinteistön pohjoispuolelle osoitettu tie olisi läpikulkua mahdollistava. 
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu muistutuksessa esitetysti. 
 
Kiinteistön 6:60 maanomistaja 
Muistutuksessa vastustetaan alueelle esitettyä asemakaavoituksella tarkemmin tutkittavaa lisärakentamista ja 
sen mukanaan tuomia häiritseviä toimintoja. Muistutuksessa esitetään huoli alueen luonto- ja virksitysarvojen 
sekä olemassa olevan vapaa-ajanasumisen häiriintymisestä, mikäli alueesta muodostuu omakotitonttialue.  
Kaavoittajan vastine 
Kaavoituksen lähtökohtana on ollut Kaukjärven ranta-alueen kiinteistöjen rakennusoikeuden nostaminen vas-
taamaan kunnan rakennusjärjestyksen rakennusoikeutta. Rakennusoikeus nousisi myös Kaukjärven alueella 
200 kerrosalaneliömetriin. Jo itsessään tämä mahdollistaa entistä suurempien, ympärivuotiseen käyttöön sovel-
tuvien rakennusten rakentamisen. Näin ollen on luontevaa, että kunta myös mahdollistaa yhdyskuntarakenteen 
kannalta hyvin sijoittuvien rantarakennuspaikkojen muuttamisen vakituiseen asumiseen. 
Asemakaavoituksen tarve lähtee pitkälti maanomistajien toiveesta saada lisärakennusoikeutta vapaille ranta-
alueilleen. Alueella lisärakentaminen on mahdollista kunnan Siiki-Mutalan asuinalueen läheisyyden vuoksi (noin 
250 metriä muistuttajan kiinteistöstä), sillä kunnan on mahdollista liittää uusi alue Siiki-Mutalaa varten rakennet-
tuun yhdyskuntatekniikkaan ja alueelle järjestettyihin palveluihin. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan myös 
varmistaa riittävät yleiselle virkistykselle osoitetut alueet. Asemakaavoitus kuitenkin käynnistyisi vasta, mikäli 
kunta ja maanomistajat tekisivät alueen maankäytöstä kaavoitussopimuksen sekä maankäyttö- ja luovutusso-
pimuksen toteuttamiskustannusten jakamiseksi.  
Yleiskaavoituksen yhteydessä on varmistettu alueelle luonteenomaisen avonaisen peltoalueen säilyminen. Jo 
olemassa olevan rantarakentamisen yhteyteen ja taustalle on osoitettu lisärakentamista, mutta yleiskaavaa on 
kuitenkin tarkennettu siten, että muistuttajan kiinteistön taustamaastoon ei ole osoitettu uutta rakentamista, vaan 
alue on osoitettu virkistyskäyttöön jätettäväksi. Myös venevalkama on siirretty kauemmas muistuttajan kiinteis-
töstä. 
Asemakaavoituksen yhteydessä alueen rakentumista selvitettäisiin tarkemmin ja ohjeistettaisiin rakentamista 
sopeutumaan ympäristöön. Kaavamääräyksin ja rakennustapaohjein varmistettaisiin, että uusi rakentaminen 
täydentää olemassa olevaan kyläympäristöä, säilyttäen alueen perinteisen maalaismaiseman.  
 
Kiinteistön 1:71 maanomistaja 
Muistutuksessa esitettiin, että kiinteistölle osoitetaan emätilatarkasteluun perustuva rakennuspaikka, joka oli 
jäänyt pois aikaisemmasta kaavasta, mutta johon oli saatu poikkeamislupa vapaa-ajanasunnon ja saunan 
rakentamiseksi. 
Kaavoittajan vastine 
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Kaavaa on tarkennettu muistutuksessa esitetysti. 
 
Kiinteistön 6:57 maanomistaja 
Muistutuksessa vastustetaan alueelle esitettyä asemakaavoituksella tarkemmin tutkittavaa lisärakentamista ja 
sen mukanaan tuomia häiritseviä toimintoja. Muistutuksessa esitetään huoli alueen luonto- ja virksitysarvojen 
sekä olemassa olevan vapaa-ajanasumisen häiriintymisestä, mikäli alueesta muodostuu omakotitonttialue.  
Kaavoittajan vastine 
Kaavoituksen lähtökohtana on ollut Kaukjärven ranta-alueen kiinteistöjen rakennusoikeuden nostaminen vas-
taamaan kunnan rakennusjärjestyksen rakennusoikeutta. Rakennusoikeus nousisi myös Kaukjärven alueella 
200 kerrosalaneliömetriin. Jo itsessään tämä mahdollistaa entistä suurempien, ympärivuotiseen käyttöön sovel-
tuvien rakennusten rakentamisen. Näin ollen on luontevaa, että kunta myös mahdollistaa yhdyskuntarakenteen 
kannalta hyvin sijoittuvien rantarakennuspaikkojen muuttamisen vakituiseen asumiseen.  
Asemakaavoituksen tarve lähtee pitkälti maanomistajien toiveesta saada lisärakennusoikeutta vapaille ranta-
alueilleen. Alueella lisärakentamine on mahdollista kunnan Siiki-Mutalan asuinalueen läheisyyden vuoksi (noin 
250 metriä muistuttajan kiinteistöstä), sillä kunnan on mahdollista liittää uusi alue Siiki-Mutalaa varten rakennet-
tuun yhdyskuntatekniikkaan ja alueelle järjestettyihin palveluihin. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan myös 
varmistaa riittävät yleiselle virkistykselle osoitetut alueet. Asemakaavoitus kuitenkin käynnistyisi vasta, mikäli 
kunta ja maanomistajat tekisivät alueen maankäytöstä kaavoitussopimuksen sekä maankäyttö- ja luovutusso-
pimuksen toteuttamiskustannusten jakamiseksi.  
Yleiskaavoituksen yhteydessä on varmistettu alueelle luonteenomaisen avonaisen peltoalueen säilyminen. Jo 
olemassa olevan rantarakentamisen yhteyteen ja taustalle on osoitettu lisärakentamista, mutta yleiskaavaa on 
kuitenkin tarkennettu siten, että muistuttajan kiinteistön taustamaastoon ei ole osoitettu uutta rakentamista, vaan 
alue on osoitettu virkistyskäyttöön jätettäväksi. Myös venevalkama on siirretty kauemmas muistuttajan kiinteis-
töstä. Muistuttajan kiinteistön länsipuoliselle alueelle on jo nyt mahdollista rakentaa vapaa-ajanasunto talousra-
kennuksineen alueella voimassa olevaan ranta-asemakaavaan perustuen. 
Asemakaavoituksen yhteydessä alueen rakentumista selvitettäisiin tarkemmin ja ohjeistettaisiin rakentamista 
sopeutumaan ympäristöön. Kaavamääräyksin ja rakennustapaohjein varmistettaisiin, että uusi rakentaminen 
täydentää olemassa olevaan kyläympäristöä, säilyttäen alueen perinteisen maalaismaiseman.  
 
Kiinteistön 7:8 maanomistaja 
Muistutuksessa esitettiin, että kiinteistön vakituisen asumisen aluevarausta selvennetään AP-tekstimerkinnällä. 
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu muistutuksessa esitetysti. 
 
Kiinteistön 6:65 maanomistaja 
Muistutuksessa esitettiin, että rakentamaton ranta-asemakaavaan perustuva tontti saa vastaavat 
rakennusoikeudet kuin rakennetut tontit. 
Kaavoittajan vastine 
Tontilla on vastaavat merkinnät ja oikeudet kuin rakennetuilla tonteilla, kaavaan on lisätty tontin kohdalle myös 
uuden rakennuspaikan pallomerkintä. 
 
Kiinteistöjen 9:11 ja 14:38 maanomistaja 
Muistutuksessa esitettiin, ettei kiinteistön pohjoispuolelle osoitettu tie olisi läpikulkua mahdollistava. 
Kaavoittajan vastine 
Kaavaa on tarkennettu muistutuksessa esitetysti. 
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Kaavoittajan vastine-esitykset ehdotusvaiheen palautteeseen: 
 

LAUSUNNOT: 
 
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset 
 

 
 
Kunnan vastine 
Ei vastinetta. 
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Hämeen liitto 
 

 
 
Kunnan vastine 
Ei vastinetta. 
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Museovirasto 
 

 

 

Kunnan vastine 
Ei vastinetta. 
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Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
 

 
 
Kunnan vastine 
Ei vastinetta. 
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FSHKY 
 

 
 
 
Kunnan vastine 
Ei vastinetta. 
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Tammelan kunnan tekninen lautakunta 
 

 
 
Kunnan vastine 
Määräys vesihuoltoverkkoon liittymiseen olisi mahdollinen ajatellen Kaukjärven pohjoisrantaa, jossa on olemas-
sa oleva vesi- ja viemäriverkosto. Kaukjärven etelärannalla vastaavaa verkostoa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole, 
joten tällä alueella määräys käytännössä estäisi käyttötarkoituksenmuutokset.  Koska myös kiinteistökohtaiseen 
jätevesienkäsittelyyn on olemassa tekniset ratkaisut, ei kaavassa ole käytetty tiukkaa osan käyttötarkoituksen-
muutoksista poissulkevaa määräystä. 
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Tammelan kunnan ympäristölautakunta 
 

 
 
Kunnan vastine 
Määräys vesihuoltoverkkoon liittymiseen olisi mahdollinen ajatellen Kaukjärven pohjoisrantaa, jossa on olemas-
sa oleva vesi- ja viemäriverkosto. Kaukjärven etelärannalla vastaavaa verkostoa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole, 
joten tällä alueella määräys käytännössä estäisi käyttötarkoituksenmuutokset.  Koska myös kiinteistökohtaiseen 
jätevesienkäsittelyyn on olemassa tekniset ratkaisut, ei kaavassa ole käytetty tiukkaa osan käyttötarkoituksen-
muutoksista poissulkevaa määräystä. 
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Elenia Oy 
 

 
 
Kunnan vastine 
Ei vastinetta. 
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Kaavoittajan vastine-esitykset ehdotusvaiheen palautteeseen: 
 
MUISTUTUKSET: 
 
Kiinteistön 5-57 ja 5-22 maanomistaja 
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Kunnan vastine 
Kuten ympäristökeskuksen ja oikeuskäsittelyjen perusteissa on todettu, on emätila tältä osin käyttänyt kaiken 
rantarakennusoikeutensa, eikä mahdollisuutta edes yhteen uuteen rakennuspaikkaan ole. Ympäristökeskus on 
todennut, että nykyisellä rakentamisella emätilan rakentamistehokkuus on yli 11 rantarakennuspaikkaa / kilo-
metri, kun se Kaukjärven emätilatarkastelujen mitoituksessa on 5 rantarakennuspaikkaa / kilometri. Vertaami-
nen naapurialueiden vapaa-ajanasuntojen tiheyteen ei ole mielekästä, sillä näiden tilojen vapaat ranta-alueet 
ovat toisaalla ja ranta-alueiden tuottamat rakennuspaikat on koottu tiiviimpään kokonaisuuteen. Tiloilla 5-57 ja 
5-22 ei ole vapaata rantaa toisaalla. 
Kaavassa alueelle on kuitenkin osoitettu mahdollisuus asemakaavoittamiseen, sillä kunnan Siiki-Mutalan ase-
makaava-alue on kiinteistöjen 5-57 ja 5-22 välittömässä läheisyydessä. Asemakaavoituksen avulla maanomis-
taja voisi tutkia lisärakentamispaikkoja maa-alueelleen ja kunta hyötyisi siten, että asemakaavan myötä kunta 
saisi yhteyden ranta-alueeseen virkistysalueen kautta. Mikäli muistutuksessa esitetysti vain maanomistaja hyö-
tyisi uusien rakennuspaikkojen osoittamisesta ilman kunnalle siirtyviä virkistysalueita, ei asemakaavoitukseen 
kunnan kannalta ole mielekästä ryhtyä. Asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttäisi joka tapauksessa aloi-
tettu maanomistajalta ja sopimusta maanomistajan ja kunnan välillä kaavoituksen ja maankäytön kustannuksis-
ta. 
Hämeen ELY-keskuksella ei ole ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. 
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Kiinteistön 6:60 maanomistaja 
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Kunnan vastine 
Kaavoituksen lähtökohtana on ollut Kaukjärven ranta-alueen kiinteistöjen rakennusoikeuden nostaminen vas-
taamaan kunnan rakennusjärjestyksen rakennusoikeutta. Rakennusoikeus nousisi myös Kaukjärven alueella 
200 kerrosalaneliömetriin. Jo itsessään tämä mahdollistaa entistä suurempien, ympärivuotiseen käyttöön sovel-
tuvien rakennusten rakentamisen. Näin ollen on luontevaa, että kunta myös mahdollistaa yhdyskuntarakenteen 
kannalta hyvin sijoittuvien rantarakennuspaikkojen muuttamisen vakituiseen asumiseen. Yleiskaavassa alueen 
osoittaminen vakituiseen asumiseen ei velvoita maanomistajaa muuttamaan kiinteistöään tällaiseksi, mutta an-
taa siihen mahdollisuuden, mikäli maanomistaja näin haluaa. Käyttötarkoituksen muutokseen liittyen kaavassa 
on kehittämissuositus vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä, jotta kuormitus Kaukjärvelle ei muodostuisi ongel-
maksi. Mikäli jätevesien käsittely ratkaistaisiin kiinteistökohtaisesti, tarkoittaisi tämä käytännössä umpisäiliötä 
wc-vesille ja näiden muualle kuljettamista. 
Yleiskaavoituksen yhteydessä on varmistettu alueelle luonteenomaisen avonaisen peltoalueen säilyminen mm. 
rakennustapaohje laatimalla. Jo olemassa olevan rantarakentamisen yhteyteen ja taustalle on osoitettu lisära-
kentamisen mahdollisuus asemakaavoituksella tutkittavaksi, mutta vain näiden maanomistajien maille, jotka 
asemakaavoitukseen ryhtyisivät. Asemakaavoituksen tarve lähteekin maanomistajien toiveesta saada lisära-
kennusoikeutta vapaille ranta-alueilleen. Alueella lisärakentaminen on mahdollista kunnan Siiki-Mutalan asuin-
alueen läheisyyden vuoksi (noin 250 metriä muistuttajan kiinteistöstä), sillä kunnan on mahdollista liittää uusi 
alue Siiki-Mutalaa varten rakennettuun yhdyskuntatekniikkaan ja alueelle järjestettyihin palveluihin. Asemakaa-
voituksen yhteydessä alueen rakentumista selvitettäisiin tarkemmin ja kaavamääräyksin varmistettaisiin, että 
uusi rakentaminen täydentää olemassa olevaan kyläympäristöä, säilyttäen alueen perinteisen maalaismaise-
man.  
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Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan myös varmistaa riittävät yleiselle virkistykselle osoitetut alueet ja selvit-
tää alueen luontoarvot varmistaen, ettei luontoarvoja vaaranneta.  
Asemakaavoitus käynnistyisi vasta, mikäli kunta ja maanomistajat tekisivät alueen maankäytöstä kaavoitusso-
pimuksen sekä maankäyttö- ja luovutussopimuksen toteuttamiskustannusten jakamiseksi. Asemakaavoituksen 
aikana maanomistajilla ja naapureilla on mahdollisuus kommentoida kaavoitusta vastaavasti  kuin yleiskaavas-
sakin. 
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Kiinteistön 14-20 maanomistaja 
 

 
 
Kunnan vastine 
Venevalkamaan 834-425-878-2 on osoitettu ohjeellinen tieyhteys peltoalueen reunaan Keskusta-Mustiala –
osayleiskaavassa. 
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Kiinteistön 7:9 maanomistaja 
 

 
 
Kunnan vastine 
Aikaisemman Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen osayleiskaavoituksen yhteydessä ranta-
alueella on tehty rantarakentamisen määrittävä emätilatarkastelu, jossa on todettu, että emätilalla Lisäranta 7:1 
on oikeus yhteen rantarakennuspaikkaan. Tämä oikeus on käytetty tilan 7:5 osalla, joten uusia rantarakennus-
paikkoja emätilan alueelle ei voida osoittaa. 
Liitteenä Syrjänharjun-, Kydön-, Häiviän ja Similänkulman alueen osayleiskaavassa laadittu emätilatarkastelu: 
 

 
 

 
Kaavakartta 1.3.2017 
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Kiinteistön 14-38 ja 9:11 maanomistaja 
 

 
 
Kunnan vastine 
Venevalkama on kaavaehdotuksessa osoitettu virkistysalueeksi. Sinällään tarve on nimenomaisesti venevalka-
makäyttöön, joten virkistysalueen merkintä on korvattu vastaavalla ranta-alueen reunavyöhykkeen MY-
merkinnällä kuten Keskusta-Mustiala osayleiskaavassa. 
 
Tielinjauksen säilyvät nykyisellään, eikä yleiskaava poista olemassa olevia oikeuksia/rasitteita. Mikäli uusia alu-
eita lähdettäisiin asemakaavoittamaan, ratkaistaisiin tässä yhteydessä alueen katuyhteyksiä tarkemmin. Yleis-
kaava toimisi asemakaavoitusta ohjaavana, eikä yleiskaavassa enää esitetä itä-länsi suuntaista katkeamatonta 
tieyhteyttä alueen halki. Ohjeellinen ulkoilureitti mahdollistaisi kuitenkin kevyen liikenteen kulkemisen. Ohjeelli-
suus tarkoittaa sitä, että linjaus voi olla eri tavalla kuin yleiskaavassa, jos käytännön seikat osoittavat tähän tar-
vetta. 
Mikäli asemakaavoitukseen ryhdyttäisiin AP-2 alueilla, koskisi asemakaava lähtökohtaisesti vain näiden maan-
omistajien maita. Ranta-asemakaava -viiva osoittaa alueella voimassa olevan vanhemman ranta-asemakaavan. 
 
Yhteyttä venevalkamalle on hahmoteltu toisessa kunnan osayleiskaavassa eli kyseessä ei ole maanmittauslai-
toksen materiaali - venevalkamaan 834-425-878-2 on osoitettu ohjeellinen tieyhteys peltoalueen reunaan Kes-
kusta-Mustiala –osayleiskaavassa. Kyseinen Keskusta-Mustiala -osayleiskaava on kesken, joten sillä ei ole 
lainvoimaa maanmittaustoimituksen perusteeksi. 
 

 
Kaavakartta 1.3.2017 


