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1. Johdanto
Tammelan kunta /Miika Tuki tilasi keväällä 2015 Suomen Luontotieto Oy:ltä Tammelan
Kallion-Riihivalkaman -Ruostejärven alueen osayleiskaavan luontoarvojen perusselvityksen.
Osayleiskaava-alue sijaitsee Tammelan kunnan itäosassa valtatie 2:n kummallakin puolen.
Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen maankäytön
suunnittelun tausta-aineistona.

2. Aineisto ja menetelmät
Osayleiskaava-alueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat
luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät
elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 587/2011).
Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen
2000) mukaisesti.
Luontotyyppi ja kasvillisuusselvitys tehtiin 1.5. – 30.9.2015 välisenä aikana. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhanalaisen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi.
Selvityksessä alueelta etsittiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää käyttäen kansallisessa
uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) mainittuja lintulajeja sekä EU:n Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja. Linnustoselvitys aloitettiin 23.4. ja sitä jatkettiin kesäkuun loppuun asti.
Alueelta tehtiin myös jätöshavaintoihin perustuva liito-oravaselvitys, viitasammakkoselvitys
sekä yleispiirteinen lepakkoselvitys.
Maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. Raportin
taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin
julkaistua luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä ei ole tietoa suunnittelualueella
esiintyvistä uhanalaisista putkilokasvilajeista, sammalista tai jäkälistä. Suunnittelualueelta
ei ole aiemmin tehty yksittäisiä luonto- ja kasvillisuusselvityksiä, mutta aluetta on mahdollisesti inventoitu laajempien selvitysten yhteydessä. Alueen länsipuolista osaa on pieneltä
alueelta selvitetty alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston selvitysten yhteydessä (Ramboll
Finland Oy).

Suojeltua Niinilammen taimettuvaa metsäpaloaluetta
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3. Tulokset
3.1 Osa-alueet
Koska selvitysalue oli laaja, se jaettiin kolmeen osa-alueeseen, joista tehtiin yleinen kasvillisuuden, muiden luontoarvojen sekä maankäytön kuvaus. Osa-alueet luontokohteineen on
esitetty karttaliitteissä.

Osa-alue 1 Ruostejärvi
Osa-alue kattaa laajan ja yhtenäisen metsäkuvion, joka idässä ulottuu hieman Hämeen Härkätien itäpuolelle. Muutamia yksittäiskohteita lukuun ottamatta koko alue on hoidettua talousmetsää. Karkeasti jaoteltuna alueen pohjoisosat ovat kuusivaltaisia mustikkatyypin kankaita ja
alueen eteläosa on osin moreeni/hiekkapohjaista puolukkatyypin kangasta. Karuja kankaita
ei alueella kuitenkaan ole ja alueen metsätyypit ovat keskimääräistä rehevämpiä, erityisesti
alueen pohjoisosassa. Alueen länsipäässä on vuoden 1997 suuren metsäpalon jäljiltä hyvin
laaja alue pääosin mäntyvaltaista taimikkoa. Alueella on suojeltu pieni metsäpalokohde tutkimustarkoituksiin. Ruostejärven alue kuuluu osittain tutkimusalueeseen, mutta Eerikkälän urheiluopiston alueella on jo olemassa osayleiskaava. Ruostejärveä lukuun ottamatta laajempia
vesikohteita ei alueella ole. Käytännössä kaikki alueen suot ja notkelmat on metsäojitettu ja
aiemmat purot ja norot on suoristettu ja perattu. Alueen itäosassa on Kivilammen kosteikko,
jota on aiemmin yritetty kuivattaa. Nykyisin paikalla on soistuva, keväisin tulviva saravaltainen kosteikko, jolla on mm. linnustollista arvoa. Alueen länsiosassa on laaja Muurainsuon
entinen rämealue, joka on ojitettu, ja jossa soinen luontotyyppi on jo muuttunut metsäiseksi
luontotyypiksi.
Alueella ei ole peltoja. Ruostejärven rannalla on runsaasti lomaasutusta. Valtatie 2:n varrella on
louhosalue ja alueella on myös vanhoja, kotitarveottoon perustuvia soranottokohteita.

Merkittävät luontokohteet:
Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset
suojeltavat luontotyypit:
Alueella ei ole Luonnonsuojelulain
29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä.

Metsälain 10 § mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt:
Niinimäen lounaispuoleinen louhikkorinne (jyrkänne, louhikko)
Niinimäen jyrkkä lounaisrinne on
lähes kokonaan puustoinen ja avokallioita on näkyvillä niukasti. Rinne
on rikkonainen ja alueella on suuria lohkareita. Rinteen alapuolinen
hyvin tiheä puusto koostuu kuusista (Picea abies), haavoista (Populus
tremula) ja harmaalepistä (Alnus
incana). Aluskasvillisuudessa esiintyy valkovuokkoa (Anemone nemorosa), kieloa (Convallaria majalis) ja

Niinimäen lounaisreunan Metsälaki louhikko
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käenkaalia (Oxalis acetosella). Rinteen alueella on muutamia pienialaisia tihkusammalpintoja. Alueella on jonkin verran lahopuustoa. Alueella on mäyrän ja supikoiran käyttämiä koloja.
Rinteen alapuolella kulkee vaellusreitti.
Kivilammi (vähäpuustoinen suo, kitumaa)
Kivilammen epäonnistuneen kuivatuksen seurauksena alueelle on syntynyt sara- ja heinävaltainen kosteikko, jonka märimmissä osissa kasvaa harvakseltaan myös järviruokoa (Phragmites australis). Kohde tulvii keväisin ja alueella havaittiin koko osayleiskaavan ainoat viitasammakot. Alueella on myös linnustollista arvoa ja kosteikolla pesii mm. tavi, taivaanvuohi
ja siellä havaittiin myös kurkipari (ei pesi alueella) sekä metsäviklopoikue. Alueen reunusmetsikössä havaittiin pyypoikue. Jälkien perusteella alue on merkittävä hirvien kesäaikainen
ruokailupaikka.

Vesilain suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 587/2011).
Kaitalammit (pienvesi)
Kaitalammit on hieno, kaksiosainen erämaalampi, jonka länsiosa on soistumassa. Lampia
yhdistää pieni oja, jonka poikki kulkee retkeilyreitti. Lammen reunamat ovat karuja ja lampea reunustaa monin paikoin rahkasammalreunus. Niukkaan putkilokasvilajistoon kuuluu
isokarpalo (Vaccinium oxycoccos), ulpukka (Nuphar lutea), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), riippasara (Carex magellanica) ja pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia). Lammen
eteläreunalla on myös pieni järviruokokasvusto. Lammen pesimälinnustoon kuuluu telkkä
(poikue) ja metsäviklo. Lampien länsipuolella lauloi peukaloinen.

Muut arvokohteet
Hämeen Härkätien varren metsälehmukset (maisemapuu)
Hämeen härkätien varrella Kivilammen perinnetilan pohjoispuolella kasvaa aivan tien varressa
kaksi kookasta metsälehmusta (Tilia cordata), joista toinen on haarautunut. Erittäin kookkaat metsälehmukset hallitsevat tienvierus
maisemaa ja kooltaan ne täyttävät maisemapuun tunnusmerkit.
Alueen ympäristö on hieman rehevämpää oravamarjatyypin tuoretta kangasta ja lähistöllä kasvaa
sinivuokkoa (Hepatica nobilis) ja
yksittäisiä näsiöitä (Daphne mezereum).

Härkätien varren metsälehmukset
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Kotakivi (siirtolohkare)
Moreenikumpareen päällä sijaitseva suuri siirtolohkare, jonka historiaan liittyy perinne tarinoita. Kohde sijaitsi keskellä vuoden 1997 metsäpaloaluetta ja vuosikymmenen ajan kivi oli
hyvin näkyvillä. Nyt kivi jää umpeutuneen nuoren metsän sisään. Kivelle johtaa polku lännen
suunnalta.

Osa-alue 2 Riihivalkama
Riihivalkaman alue on melko tiheään asutettua peltomaisemaa, joka rajautuu pohjoisosiltaan
Pyhäjärveen. Asutus on keskittynyt pieniin metsäsaarekkeisiin ja suuri osa metsäisestä alueesta on talojen pihapiirejä. Pyhäjärven ranta-alue on mökitetty tiheästi ja rakentamatonta
rantaviivaa ei käytännössä alueella ole. Pyhäjärven rannan ainoa hieman rehevämpi lahdenpohjukkaa sijaitsee Saarenlahden alueella.

Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojeltavat luontotyypit:
Alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä.

Metsälain 10 § mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt:
Alueella ei ole Metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä

Muut arvokohteet
Rauhoitettu siirtolohkare
Myllylän tilan vieressä on erikoinen muutaman pikkukiven päällä lepäävä siirtolohkare.
Luonnonsuojelulailla suojeltu siirtolohkare sijaitsee varttuneessa kuusikossa ja sinne kulkee
polku läheiseltä tieltä. Kuusikon alueella on myös pohjavesipurkaumia ja alueella on myös
kaivo.

Suojeltu siirtolohkare Riihivalkaman alueella
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Osa-alue 3 Kalliojärvi
Kalliojärven aluetta hallitsee laaja kuivatettu Kalliojärven peltoalue. Koko alue rajautuu eteläpuoleltaan Torronsuon kansallispuistoon ja alueella on vain kaksi laajempaa metsäkuviota.
Näistä eteläisempi alue on laajempi ja se rajautuu Kolmikkaanjärven, Torronsuon kansallispuiston ja valtatie 2:n väliselle alueelle. Tällä alueella metsäkuviot ovat hyvin rikkonaisia
ja pienellä alueella metsä muuttuu avohakkuualueesta varttuneemmaksi kuusikoksi. Varttuneempia metsäkuvioita alueella jäljellä kuitenkin vähän ja näistäkin lähes kaikissa on tehty
pääteharvennuksia. Alueella on yksi selkeä, Torronsuon kansallispuistoon rajautuva hieman
vanhempi metsälaikku, jossa on liito-oravan elinpiiri. Osa alueesta kuuluu suureen metsäpaloalueeseen, mutta nämä alueet ovat valtaosin liitetty kansallispuistoon. Kansallispuiston
ulkopuoliset metsäpaloalueet ovat pääosin monotonisia mäntytaimikoita. Kalliojärven peltoja
ja Torronsuota erottaa erikoinen kynnäs, josta osa kuuluu kansallispuiston alueeseen.

Merkittävät luontokohteet:
Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojeltavat luontotyypit:
Alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä.

Metsälain 10 § mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt:
Vanhan metsän kuvio ja lahopuukeskittymä
Piippurinsuolle menevän metsäautotien eteläpuolella ja osin myös pohjoispuolella on Ilvesreitin varrella pienialainen hyvin tiheäpuustoinen kuusikko, jossa on erittäin runsaasti lahopuustoa. Alueella on sekä maakeloja että lahoavaa pystypuustoa. Aivan tien varressa kasvaa
kymmenkunta kookasta haapaa, joiden tyviltä löytyi liito-oravan jätöksiä. Lajin jätöksiä löytyi
myös etelämpää läheltä Torronsuon kansallispuiston rajaa. Alueella on liito-oravan elinpiiri.
Vanhan metsäkuvioon alueella oli myös varpushaukkareviiri ja alueen lahopuissa näkyi pohjantikan ruokailujälkiä.

Laulujoutsenia Kalliojärven alueella
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Muut arvokohteet
Myllysyrjän kynnäs (geologinen muodostuma)
Torronsuota ja Kalliojärven peltoaukeaa erottaa kynnäs, jossa korkeusero suon pinnan ja pellon välillä on suuri. Lähes koko kynnäksen alue on puustoista ja alueella on muutamin paikoin melko vanhaa puustoa (mm. suuria kuusia) Kynnyksen poikki kulkee muutamia vesiuomia ja Kalliojärven puoleisella reunalla on muutamia pohjavesipurkaumia, joihin on syntynyt
kosteikoita. Suuren korkeuseron vuoksi Kalliojärven aluetta pidetään kuivana pumppaamon
avulla. Kynnäksellä on merkitystä eliöiden kulkureittinä ja alueella havaittiin useissa kohdin
liito-oravan jätöksiä. Alueella on myös vanhoja peurojen pyyntikuoppia.
Kalliojärven peltoaukeat
Kalliojärven peltoaukeista on viime vuosina tullut hyvin merkittävä lintujen muutonaikainen
levähdysalue. Erityisesti metsähanhia ja laulujoutsenia sekä ajoittain myös kurkia levähtää
alueella keväisiin. Levähtävien lintujen määrä riippuu alueen tulvatilanteesta ja runsasvetisinä keväinä levähtävien hanhien määrät voivat nousta jopa yli tuhanteen yksilöön. Levähtävät
vesilinnut keräävät alueelle myös muuta linnustoa kuten kahlaajia ja petolintuja. Kalliojärven
alueen pesivään peltolinnustoon kuuluu mm. tuulihaukka, töyhtöhyyppä, kuovi ja kivitasku.

3.2 Pesimälinnustoselvitys
Osayleiskaava-alueen pesimälinnusto selvitettiin kahta käyntikertaa käyttäen 23.4 -29.6 välisenä aikana. Maastotöistä vastasi ja raportin kirjoitti biologi FM. Jyrki Matikainen. Maastotöissä avusti Pihla Matikainen. Kesäkuun säätila oli useana aamuna erittäin kylmä ja sateinen ja
laskentaa jouduttiin siirtämään useina aamuina lintujen hiljaisuuden vuoksi.
Alueen pesimälinnusto selvitettiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies
1988) käyttäen, siten että laskennoissa etsittiin Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja sekä
kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) mainittuja lintulajeja tutkimusalueelta.
Peruslinnustoa ei inventoitu, mutta linnustollisesti muita kohteita arvokkaammat kohteet pyrittiin etsimään alueelta. Koko alue kuljettiin kahteen kertaan systemaattisesti läpi. Laskenta
suoritettiin aamuisin klo 4.00–9.30 välisenä aikana. Koska työn tarkoituksena oli löytää mahdolliset vaateliaat tai uhanalaiset pesimälajit käytettiin laskennassa myös atrappia vakioidun

Kuikka pesi Ruostejärvellä
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kartoituslaskentamenetelmän ohjeiden vastaisesti. Laskennassa haettiin erityisesti petolintujen pesiä ja suuret puut tarkistettiin systemaattisesti myös vanhojen tai käyttämättömien pesien löytämiseksi. Uhanalaisen tai vaateliaan linnuston havaintopaikat on esitetty osa-alueiden
karttaliitteissä.
Linnuston laskentamenetelmistä kartoituslaskenta on tarkin, mutta samalla työläin, mikäli
laskentakertoja on useampi kuin yksi. Kartoituslaskentamenetelmää käytetään yleisesti maalinnuston selvitys- ja seurantamenetelmänä ja menetelmänä se on hyvin yksinkertainen ja
helposti toteutettavissa.
Kartoituslaskentamenetelmä perustuu tavallisesti useaan käyntikertaan tutkimusalueella.
Kuten muutkin pesimälinnustoon kohdistuvat laskentamenetelmät sen pohjana on lintujen reviirikäyttäytyminen. Kullakin käyntikerralla merkitään kartalle kaikki pesivää paria osoittavat
havainnot. Useimmiten havainto on laulava koiras, mutta myös pesät, juuri pesästä lähteneet
maastopoikaset sekä varoittelevat naaraat ovat pesivää paria osoittavia havaintoja. Havainnot
merkitään käyntikartalle, jonka tulisi olla mahdollisimman tarkka. Käytännössä peitepiirros,
johon voi merkitä omia karttamerkkejä, on usein paras vaihtoehto.
Kartoitus on hidas, mutta hyvin tehokas laskentamenetelmä. Yhdellä käyntikerralla havaitaan metsämaastossa keskimäärin 60 % alueella pesivistä lintupareista ja kymmenellä jo 99,5
% (Enemar 1959). Avomaastossa, kuten suoympäristössä tai peltoaukeilla kartoituslaskentamenetelmä on hyvin toimiva.
Kahden laskentakerran menetelmällä ei välttämättä havaita kaikkia alueella esiintyviä
lintuja, niiden satunnaisen liikkumisen sekä muuttuvien ympäristöolosuhteiden vaikutusten
takia. Kartoituslaskentamenetelmällä yhdellä käyntikerralla havaitaan metsämaastossa noin
60 % pesimälinnuista, mutta avomaastossa havaintotehokkuus voi olla jopa yli 80 %. Harvakasvuisissa metsissä yhdellä käyntikerralla voidaan olosuhteiden ollessa suotuisat havaita
lähes kaikki alueella pesivät lintuparit, mikäli laskennan ajoitus osuu oikeaan aikaan (mm.
Koskimies ja Väisänen 1988). Kattavamman ja yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi tulisi
laskentakertoja olla mielellään enemmän kuin kaksi. Tulosten tulkinnassa inventointialueen
rajalla havaitut parit tulkittiin alueella pesiviksi. Laajan reviirin omaavat linnut (mm. palokärki
ja petolinnut) laskettiin alueen pesimälinnustoon, mikäli reviirin oletettiin ulottuvan inventointialueelle. Selvityksessä käytettiin atrappia jo mahdollisesti laulukautensa lopettaneiden
tai muista syistä hiljaisten lintulajien havaitsemiseksi.

Metson jätökset Ruostejärven pohjoispuolella
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3.2.1 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY)
liitteen I pesimälajit

Kuikka (Gavia arctica) 1 pari

Ruostejärvellä pesi kuikkapari onnistuneesti tuottaen yhden poikasen. Lisäksi järven alueella
havaittiin pesimättömiä kuikkia enimmillään 9 yksilöä (16.6). Järven osayleiskaavan puoleisella alueella on niukasti lajille sopivia rauhallisia pesäpaikkoja.

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 2 paria

Sekä Ruostejärvellä että Pyhäjärvellä havaittiin pesimäaikaan laulujoutsenparit. Kumpikaan
pareista ei kuitenkaan pesinyt osayleiskaavaan rajautuvilla ranta-alueilla. Näiden havaintojen lisäksi Kalliojärven peltoaukeilla havaittiin muutonaikana parhaimmillaan yli 100 laulujoutsenta ruokailemassa ja alueella tavataan sekä keväisin että syksyisin runsaasti levähtäviä
laulujoutsenia. Alueella tehtiin myös kesäaikainen havainto ruokailevasta laulujoutsenparista
(8.6). Lähialueen pesivät laulujoutsenet ruokailevat yleisesti lähistön pelloilla.

Kurki (Grus grus)

Kurki ei pesinyt osayleiskaava-alueella, mutta Ruostejärven rannalla ja Kivilammen kosteikolla havaittiin kummassakin kurkipari ruokailemassa. Linnut olivat todennäköisesti Torronsuon
alueen pesimäkantaa. Kumpikin havainto tehtiin toukokuun alkupuolella, jolloin parit liikkuvat vielä yhdessä ennen haudontavaihetta. Kalliojärven peltoaukealla havaittiin toukokuussa
useaan kertaan n. 100–120 pesimättömän kurjen parvi. Linnut liikkuivat Torronsuon ja Talpianjärven välisellä alueella.

Metso (Tetrao urogallus) 1 koiras

Koko selvitysalueen ainoa metsohavainto koski yksinäistä metsokukkoa, joka tavattiin kahtena kertana samalla alueella Kivilammin pohjoispuolella. Lumijälkien perusteella yksinäinen
lintu oli viihtynyt paikalla pitkään ja alueelta löytyi myös hakomismäntyjä. Torronsuon kansallispuiston alueella havaittiin lisäksi metsokukko teeren soitimella.

Metsosta tehtiin alueella kaksi havaintoa
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Teeri (Tetrao tetrix) 1 poikuehavainto

Teeri osoittautua alueella yllättävän vähälukuiseksi pesijäksi, vaikka Torronsuon alueella on
keväisin useita kymmeniä teeriä soitimella. Ainoa teeripoikue havainto tehtiin Kivilammen
luoteispuolella, jossa havaittiin emo ja 4-5 maastopoikasta kesäkuun alussa. Teeren pesät
sijaitsevat usein suon ja metsän vaihettumisvyöhykkeellä. Yhtenäisiä kuusikoita laji yleensä
karttaa. Teeri on aiemmin ollut alueen havumetsien peruslajeja, ja se kuuluu myös metsästettäviin riistalintuihin.

Pyy (Bonasa bonasa) 6 paria

Pyy on alueen runsaslukuisin kanalintu ja pyypareja havaittiin Ruostejärven osa-alueella peräti 4 paria. Valtatie 2:n eteläpuolella tehtiin kaksi pyyhavaintoa. Ruostejärven alueen havainnoista kaksi koski poikuetta ja mutta kaikki muut havainnot koskivat joko paria tai yksinäistä
lintua. Laji suosii kosteapohjaisia kuusikoita, joissa aluspuustoon kuuluu lehtipuita ja erityisesti harmaaleppää. Lajille sopivaa ympäristöä on osayleiskaava-alueella runsaasti. Pyy on
alueen kuusimetsien peruslajeja, ja se kuuluu myös metsästettäviin riistalintuihin.

Palokärki (Dryocopus martius) 2-3 paria

Palokärkiä havaittiin sekä Ruostejärven että Kalliojärven osa-alueilla. Ruostejärven alueen
pohjoisosassa havaittiin palokärkipoikue ja alueella oli useita vanhoja palokärjen pesäkoloja.
Tuoretta pesäkoloa ei alueelta kuitenkaan löytynyt. Palokärjen reviiri on usean neliökilometrin
laajuinen ja lajin ruokailulennot voivat ulottua kilometrienkin päähän pesältä. Lajin ruokailujälkiä näkyi koko osayleiskaava-alueella ja alue kuuluu useamman palokärkiparin elinpiiriin.

Harmaapäätikka (Picus canus) 1 pari

Ruostejärven pohjoispuolella urheiluopiston lähialueella oli harmaapäätikkareviiri. Alueella
havaittiin ääntelevä lintu liito-oravaselvityksen yhteydessä. Alueella tehtiin havainto aikuisesta linnusta myös myöhemmin toukokuussa. Lajin pesintää alueella ei kyetty kuitenkaan varmistamaan. Tammelan alueella laji on hyvin vähälukuinen pesimälaji, joskin laji on ilmeisesti
levittäytymässä pohjoiseen lounaisrannikon päälevinneisyysalueelta.

Alueella oli harmaapäätikkareviiri
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Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 3 paria

Osayleiskaava-alueella tehtiin yhteensä kolme pikkulepinkäishavaintoa, joista Kivilammen
alueen havainto koski voimalinjan alla havaittua maastopoikuetta. Kalliojärven peltoalueen
reunamilla havaittiin lisäksi koiraslintu saalistamassa. Myös Palstakulman alueella tehty havainto koski yksinäistä koiraslintua, joka viihtyi voimalinjan alapuolisella katajikkoalueella.
Pesinnän alkuvaiheessa laji on hyvin piilotteleva ja usein lajin pesintä paljastuu vasta heinäkuun alkupuolella poikasten lähdettyä pesästään. Alueen hakkuuaukeilla saattaa pesiä useampikin pikkulepinkäispari.

3.2.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.
2010) mainitut lintulajit

Metso (Tetrao urogallus) (NT= silmälläpidettävä) kts. 3.2.1
Teeri (Tetrao tetrix) (NT= silmälläpidettävä) kts. 3.2.1
Kivitasku (Oenanthe oenanthe) (VU= vaarantunut ) 1 pari

Koko selvitysalueen ainoa pesimäaikainen kivitaskuhavainto tehtiin Kalliojärven peltoaukealla, jossa havaittiin ruokaa hakeva naaraslintu kesäkuun alkupäivinä. Laji pesinee jossain
lähialueen maatalon pihapiirissä. Aiemmin runsaslukuinen kivitasku on viimeisten vuosikymmenien aikana taantunut voimakkaasti Etelä-Suomessa eikä se kuulu enää kaikkien kuntien
pesimälajistoon.

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) (NT= silmälläpidettävä) 4 paria

Sirittäjiä havaittiin yhteensä kolmessa paikassa. Torronsuon reuna-alueella lauloi 2 lintua
Piippurisuon läheisyydessä ja tällä alueella havaittiin myöhemmin kesällä myös sirittäjäpoikue. Myös Ruostejärven rannan tuntumassa havaittiin laulava sirittäjä. Kolmas havaintopaikka
sijaitsi Vähäsuon turvetuotantoalueen reunusmetsikössä, jossa havaittiin myös laulava koiraslintu. Sirittäjä viihtyy valoisissa harvapuustoisissa sekametsissä ja erityisesti aluskasvillisuudeltaan harvat koivikot ovat lajin suosiossa.

3.3 Liito-oravaselvitys
3.3.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin
suojelutaso säilyy suotuisana.

3.3.2 Käytetty menetelmä
Osayleiskaava-alueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää
käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja
ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä,
jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti
läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana
myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. Liito-oravia ei inventoitu
talojen pihapireistä, joissa usein on lajille sopivaa elinympäristöä.
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3.3.3 Tulokset
Alueelta löytyi yhteensä 3 asuttua liito-oravan elinpiiriä sekä kahdelta kohteelta löytyi yksittäisiä liito-oravan jätöksiä. Kaikki elinpiirit sijaitsivat lajille tyypillisissä paikoissa.
Elinpiirit

Ruostejärven pohjoispuoleinen elinpiiri

Metsäautotien varrella havaittiin säästöpuuhaavikossa liito-oravan jätöksiä usean puun alla.
Jätöksiä löytyi myös lähistön kuusien tyviltä. Kolopuuta ei kohteelta löytynyt, mutta alueen
suurissa haavoissa todennäköisesti on vanhoja tikankoloja. Jätösten määrän perusteella alueella on talvella asustanut yksi liito-orava. Liito-oravalle soveliaan elinympäristön määrä on
alueella melko pieni, eikä alueella todennäköisesti ole lisääntyvän naaraan elinpiiriä.

Piippurinsuon kaakkoispuoleinen elinpiiri

Ilvesreitin varrella sijaitsevalta pienialaiselta vanhan metsän kohteelta löytyi liito-oravan jätöksiä usean haavan ja kuusen alta. Lajin jätöksiä löytyi myös etelämpää läheltä Torronsuon
kansallispuiston rajaa. Alueella on kymmenkunta kookasta haapaa, joiden ympäristöön jätöshavainnot keskittyivät. Haavoista ei koloja löytynyt, mutta alueella on runsaasti lahopuustoa
ja todennäköisesti kohteelta tai sen ympäristöstä löytyy myös liito-oravalle soveliaita pesäkoloja. Alueella käytiin myös helmikuussa 2016, jolloin liito-oravan jätöksiä ei alueelta löytynyt.
Sen sijaan alueella risteili näädän jälkiä.

Torronsuon kynnäksen elinpiiri

Osin suojellulla alueella sijaitseva elinpiiri ulottui melko laajalle alueelle Torronsuon reunusalueelle. Liito-oravan jätöksiä löytyi noin 300 metrin säteeltä ja eniten jätöksiä löytyi suojelualueen puolelta. Kalliojärven puoleiselta pellonreunukselta löytyi myös runsaasti jätöksiä
suurten säästöpuiksi jätettyjen tervaleppien alta. Elinpiirin alueella on useita kolopuita ja
runsaasti lahopuupökkelöitä, joissa on runsaasti koloja.

Torronsuon reunaman liito-oravan elinpiiriä
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Yksittäiset jätöslöydöt
Kivilammen pohjoispuoleinen jätöshavainto:
Kivilammen kosteikon reunalta yhden kookkaamman kuusen alta löytyi liito-oravan jätöskasa. Alue ei ole liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä, joten kyseessä on ollut läpikulkumatkalla ollut yksilö.

Vähäsuon eteläpuoleinen jätöshavainto:
Paikallistien läheisyydestä pienen kosteikon reunamalta löytyi yhden raidan alta liito-oravan
jätöskasa. Koska havainto tehtiin kesäkuussa linnustoselvityksen yhteydessä, on mahdollista,
että muut talvijätökset alueelta olivat jo hajonneet. Kohteella käytiin marraskuussa 2015 uudelleen, mutta tällöin ei jätöksiä alueelta löytynyt. Kohde on tyypillistä liito-oravan ruokailuympäristöä, mutta lähistöllä ei ole lajille soveliasta elinympäristöä, joten kyseessä lienee olut
läpikulkumatkalla ollut yksilö.

3.4. Viitasammakkoselvitys
3.4.1 Viitasammakko ja lajin ekologian yleispiirteet
Tuntomerkit
Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittainen
teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on tavallisesti noin 2 cm tavallista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat kuitenkin
takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää 2,5-3 varvasluuta, kun sammakolla
enintään 2. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään puolet sisimmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle kolmannes
varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien
laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat ihopoimut

Kivilammin kosteikolla havaittiin viitasammakoita
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ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajituntomerkkeihin
kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulputusta ja on verraten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi teeren soidinääntä.
Levinneisyys
Viitasammakko on Itämerenalueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläisimmät
esiintymisalueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä levinneisyys
jatkuu aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin pohjoispuolelta. Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas KeskiSuomessa se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Erityisen runsas se on Pohjanlahden maannousemarannikon merenlahdilla. Lounais-Hämeestä lajista on yllättävän vähän
havaintoja. Läheiseltä Letkun alueelta löytyi osayleiskaavaselvityksen yhteydessä kaksi erillistä viitasammakkopopulaatiota.
Elintavat
Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi kostealla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia. Viitasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Keväällä ne
viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä
ainoastaan muutaman metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa sammakko
palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina.
Talvehtiminen
Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys-lokakuussa ja herää huhtikuun tienoilla. Pohjoisempana horrosaika on pidempi. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii
talvehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä, mutta voi talvehtia myös lähteissä ja pienissä
lampareissa.
Lajin uhanalaisuus
Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. (Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä
pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.)
Laji ei Suomessa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kosteikoiden esiintymät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. Paikoin myös turvetuotanto on hävittänyt suuriakin viitasammakkopopulaatioita.

3.4.2 Tulokset
Viitasammakoita löytyi alueelta ainoastaan Kivilammen kosteikolta, jonka keskiosissa havaittiin muutamia äänteleviä viitasammakoita tulvalampareen reunuksella. Aivan kohteen vierelle ei korkean veden vuoksi päässyt, joten tarkkaa kuvaa yksilömääristä ei kohteelta saatu.
Alueen muilta lammilta ei havaintoja viitasammakoista tehty, mutta useimmissa lammissa
tavattiin kutevia tavallisia sammakoita. Viitasammakoita saattaa ympäristön perusteella esiintyä myös muissa alueen lampareissa, mutta kevään 2015 seurannassa niitä ei näiltä kohteilta
löytynyt. Koska lajin kutuaika on hyvin lyhyt, on mahdollista että osa alueen viitasammakoista
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jäi havaitsematta. Osayleiskaava-alueen järvet ovat kalaisia ja vain harvoin laji menestyy niillä alueilla, jossa petokaloja, kuten ahvenia esiintyy.

3.5 Lepakkoselvitys
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV suojelemia
lajeja eikä niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja saa hävittää. Osa Suomen lepakkolajeista
kuten pohjanlepakko ja vesisiippa ovat tavallisia lajeja, joita tavataan lähes kaikilta lajeille
sopivilta ympäristötyypeiltä.

3.5.1 Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueella esiintyviä lepakoita selvitettiin 15.6–30.7. 2015 välisinä öinä, yhteensä
kuutena yönä. Kesäkuun säätila oli poikkeuksellisen huono lepakoiden havaitsemiseksi, ja
valtaosa kuunteluöistä sijoittui heinäkuun lopulle. Sää selvitysöinä oli tyyni ja lämpötila 10–
13 asteen välillä.
Selvitys keskitettiin niihin ympäristötyyppeihin, joissa saattaa olla lepakoiden pesimäpaikkoja tai ruokailualueita. Suunnittelualueella näitä kohteita ovat peltojen reuna-alueet, vesistöt
ja kylät. Talojen pihoille ei pääsääntöisesti menty kuuntelemaan ja kuuntelu suoritettiin teiltä
käsin kyläalueilla. Alueella tehty lepakkoselvitys toteutettiin näköhavainnoinnin sekä havainnoimalla lepakoiden käyttämiä kaikuluotausääniä ultraäänidetektoria käyttäen. Havainnoinnissa käytettiin Pettersson Elektronikin valmistamaa detektoria eli ultraääni-ilmaisinta, jolla
lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet muunnetaan korvin kuultaviksi.
Detektorihavainnointia tehtiin yhteensä n.20 tuntia, kahden detektorin avulla vaihtamalla
koko ajan detektorin kuuluvuusaluetta (25- 50 kHz). Tunnistamattomia ääniä ei selvityksessä
kuultu. Havainnointi aloitettiin noin puolen tunnin kuluttua auringonlaskusta. Alueen länsiosassa on tehty lepakkohavainnointia tuulipuistohankkeen yhteydessä ja tämä aineisto oli
selvitystyössä käytettävissä. Muita julkaistuja lepakkotietoja ei alueelta ole, mutta aluetta on
saatettu tutkia lepakkoharrastajien toimesta.

Lepakkodetektori
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Detektorihavainnoinnin lisäksi alueelta etsittiin lepakoiden talvehtimispaikoiksi sopivia
louhikoita ja jyrkänteitä. Selvitys aloitettiin liito-oravaselvityksen yhteydessä. Karttatyöskentelyn perusteella alueelta haettiin mahdollisia kohteita, joille tehtiin maastokäynti. Löydettyjen
kohteiden soveltuvuutta lepakoiden talvehtimispaikoiksi arvioitiin silmämääräisesti tutkimalla louhikon syvyyttä, maaperää ja kohteiden alttiutta valuvedelle tai pohjavedelle.

3.5.2 Tulokset
Alueen lepakkolajistosta saatiin kuuden yön havainnoinnin perusteella kohtuullinen yleiskuva. Alueella tehdyt lepakkohavainnot on esitetty liitekartoissa. Alueelta ei löytynyt merkittäviä lepakoiden pesimäyhdyskuntia, eikä mahdollisia talvehtimispaikkoja, mutta erityisesti
kylien ympärillä lepakoita havaittiin runsaasti. Toinen merkittävä lepakoiden käyttämä ruokailualue oli Ruostejärven alue, jossa erityisesti Ruostejärven ranta-alueet sekä Kivilammen alue
houkuttelivat lepakoita saalistamaan. Myös Kalliojärven peltoaukean reunamilla lepakoita
havaittiin useissa kohdissa.
Alueella tehtiin yhteensä noin 20 pohjanlepakkohavaintoa. Lähes kaikki pohjanlepakkohavainnot koskivat lajityypillisesti joko yksittäin tai pareittain saalistelevia yksilöitä. Pohjanlepakoilla ei havaittu mitään yksittäistä tärkeää saalistusaluetta, ja havaintoja tehtiin koko
osayleiskaava-alueella. Ruostejärven alueella avoveden päällä lentelevät pohjanlepakot saalistivat yhdessä vesisiippojen kanssa. Ilmeisesti valtaosa Suomen pohjanlepakoista pesii nykyisin rakennuksissa. Mikäli selvitystä olisi tehty myös piha-alueilla, pohjanlepakoita oliosi
todennäköisesti havaittu enemmän. Havaitut pohjanlepakot pesinevätkin jossain lähialueen
rakennuksissa. Lepakkoyhdyskuntia seuraamalla on havaittu, että lepakot saattavat Suomessakin lentää useita kilometrejä saalistusalueelleen (mm. Lappalainen 2002).
Kaikki alueen vesisiippahavainnot tehtiin lajille tyypillisen tapaan veden tai kosteikon
päältä ja laji havaittiin sekä Ruostejärvellä että Kivilammin kosteikolla. Ruostejärven alueella
laji on runsas. Yhteensä järven rannoilla havaittiin noin 15–20 vesisiippaa saalistamassa ja
suosituin saalistusalue oli järven länsireunus. Järven rannoilla on muutamia kolopuuhaapoja
ja myös koivupökkelöitä, jotka saattavat sopia lajin lisääntymispaikoiksi. Vesisiippojen määrä
alueella saattoi olla suurempikin, sillä vesisiipan detektoriäänen kantama on hyvin lyhyt ja
kauempana veden päällä saalistavat yksilöt jäävät usein kantaman ulkopuolelle. Pyhäjärven
ranta-alueilta ei lepakkoselvitystä tehty, mutta täälläkin todennäköisesti esiintyy vesisiippoja
Alueella tehtiin myös havaintoja viiksi/isoviiksisiipoista. Lajiparin tunnistaminen äänen
perusteella ei liene varmuudella mahdollista ja kummatkin lajit ovat eteläisessä Suomessa
melko yleisiä. Viiksisiippahavainnot tehtiin alueen länsiosassa Kalliojärven alueella, jossa
kolmessa paikassa havaittiin kerrallaan useampia yksilöitä saalistamassa. Kaikki havainnot
tehtiin pellon ja metsän reunavyöhykkeellä.
Nykytietämyksen mukaan ainakin osa lepakoista muuttaa talveksi etelään talven viettoon.
Osa lepakoista kuitenkin talvehtii Suomessa ja niiden elinmahdollisuuksien turvaamiseksi
on ensiarvoisen tärkeää, että mahdolliset talvehtimispaikat selvitetään. Tutkimusalueella ei
havaittu sellaisia luonnonympäristöjä (louhikoita, luolia) tai ihmisen rakenteita, jotka olisivat
mahdollisia lepakoiden talvehtimispaikkoja, Niinimäen jyrkänteen louhikkoa lukuun ottamatta. Alueen pihapiireissä saattaa olla lisäksi vanhoja maakellareita, joissa erityisesti pohjanlepakot mielellään talvehtivat.

17

Suomen Luontotieto Oy
TAMMELAN KALLION-RIIHIVALKAMAN -RUOSTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2015

4. Yhteenveto
Suunnitellulla osayleiskaava-alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia luontotyyppejä. Alueella esiintyy metsälehmuksia), mutta vain yksittäin, eikä metsälehmuslehtoja
ole alueella jäljellä. Metsälain 10§ tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä on alueella niukasti johtuen kallioiden ja ojittamattomien pikkusoiden vähäisestä määrästä alueella.
Alueen maapohja on metsäalueilla melko karua ja selkeitä lehtokuvioita ei alueella esiinny. Alueella on siellä täällä hyvin pienialaisia harmaaleppäkuvioita, jotka aluskasvillisuuden
puolesta voisi lukea lehtoihin. Alueella ei ole laajoja avokallioita ja useimmat jyrkänteetkin
ovat liian matalia täyttääkseen Metsälain määritelmän erityisen tärkeästä elinympäristöstä
(jyrkänne). Niinimäen jyrkänne sekä Kivilammin kosteikko ovat selkeitä Metsälakikohteita.
Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä on alueella niukasti ja poikkeuksetta alueen purot on oikaistu metsäojiksi eikä lähteitä alueella ole. Pohjavesipurkaumia
alueella on, mutta niistäkin useimmille on rakennettu kaivo tai niitä on muokattu kaivamalla.
Alueen suot ovat kaikki ojitettuja ja näillä kohteilla soinen luontotyyppi on jo muuttunut
metsäiseksi luontotyypiksi. Vanhoja metsiä ei alueella ole yhtä kuvioita lukuun ottamatta ja
varttuneidenkin metsäkuvioiden osuus metsäpinta-alasta on hyvin pieni.
Alueella on elinvoimainen liito-oravakanta ja asuttuja elinpiirejä löydettiin 3. Muista luontodirektiivin liitteen IV lajeista alueella tavataan viitasammakoita. Direktiivilajeihin kuuluvia
sudenkorentoja etsittiin rutiininomaisesti tuloksetta alueen lampien reunuksilta. Osayleiskaava-alueella esiintyy 3-4 lepakkolajia, joista sekä pohjanlepakko että vesisiippa ovat alueella
runsaita. Alueen pesimälinnusto on tyypillistä peltojen ja havumetsien peruslajistoa. Lintudirektiivin liitteen lajeja alueella esiintyy runsaasti, mutta useimmat lajit ovat Suomessa tavallisia. Pyytä lukuun ottamatta alueen kanalintukanta on heikko. Uhanalaisia putkilokasveja ei
alueelta löytynyt. Alueen maapohja on melko karua ja reheviä ympäristötyyppejä on lähinnä
peltojen reunuksilla. Vain teiden pientareilla tavataan runsaammin ketolajistoa, mutta vaateliaat ketolajit puuttuvat alueelta. Merkittäviä perinnebiotooppeja ei alueella ole. Riihivalkaman
kylän alueella on muutamia laidunkohteita, joissa laidunnus on kuitenkin aloitettu uudestaan
pitkän tauon jälkeen.
Alueen lähiympäristössä on useita luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. Näistä
lähin on alueen etelä- ja lounaispuolella sijaitseva Torronsuon kansallispuisto. Osayleiskaavan mahdollistama tuleva maankäyttö ei uhkaa eliöiden kulkureittejä Ruostejärven osa-alueella. Kalliojärven alueella Torronsuon ja Kalliojärven laajan peltoaukean välinen kynnäs on
selkeä ekologinen käytävä, joka kannattaa huomioida alueen maankäytön suunnittelussa.

Vanhan metsän kohde ja liito-oravan elinpiiri Piippurinsuon lähistöllä
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KALLIO-RIIHIVALKAMA-RUOSTEJÄRVI OSAYLEISKAAVAN
RAKENNUSTAPAOHJEET

Saaren kartanon Kivilammin torppa

Huom!
Rakennustapaohjeessa on annettu välineitä alueen rakentumiseksi kokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon
vanhan kyläympäristön ja täydentää sitä. Rakennustapaohjeen ja sen noudattamisen lisäksi olennaista on
rakennushankekohtaisen ammattitaitoisen suunnittelijan panos kokonaisuuden.
Tammelan kunnan kaavoitus
Miika Tuki
22.12.2017
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1. YLEISTÄ
Kaavan yhtenä lähtökohtana on kyläalueiden kehittäminen
elinkeinoa kuten maataloutta mahdollistaen. Asumista pyritään ohjaamaan yhdyskuntarakenteen kannalta järkeville ja
edullisille alueilla kuten toimivien kylien ja kunnallisteknisten
verkostojen läheisyyteen. Myös hallittu haja-asutus mahdollistetaan.
Kaava-alue jakautuu useampaan erityyppiseen osaan, siinä
missä Kallion ja Riihivalkaman kylät ovat perinteistä kyläasutusta maatiloineen, on Ruostejärven alue metsäistä aluetta,
jossa asumisen painotus on vapaa-ajanasumisella Ruostejärven rannalla. Myös Pyhäjärven ranta-asutus on merkittävä
kokonaisuus alueen tulevaisuutta pohdittaessa.

Näkymä kohti Forssan alueen yli

Kallion kylä on sijoittunut aikoinaan Kalliojärven rannalle, sittemmin järvin on ensin soistunut ja tämän jälkeen kuivatettu
laajaksi peltoalueeksi. Kallion kylälle ominaista ovatkin laajat
peltoalueet ja metsäalueiden reunoille tai metsäsaarekkeisiin
sijoittuvat maatilat.
Riihivalkaman kylä on sijoittunut Kalliojärvestä Pyhäjärveen
laskevan joen läheisyyteen. Riihivalkaman kylän rakennuskanta on sijoittunut perinteisesti mäkiselänteelle kylätien varrelle, kyläraitin kummallekin puolella ovat laajat yhtenäiset
peltoaukeat, vaikkakin 1900-luvun puolivälissä rakennettu
valtatie 2 katkaisee yhteyden länsipuoliselle Kallion kylän peltoalueelle. Kyläraitin lisäksi maatiloja on sijoittunut peltoaukeiden reuna-alueille.

Näkymä Kallion kylälle

Alue on kautta aikojen ollut maaseutua ja sen elinkeino perustunut maanviljelyyn, mistä osoituksena ovat alueen vanhat
laajat peltoaukeat. Peltoaukeat ovat säilyneet vuosisatojen
Näkymä Riihivalkaman kylälle
ajan yhtenäisen ilmeensä säilyttäen.
Jälleenrakennuskaudella tilakeskusten määrä alueella on
kasvanut, mutta alueella on edelleen myös jäljellä runsaasti
vanhoja maatiloja.
Pyhäjärven ja Ruostejärven ranta-alueiden osalta rakentaminen tapahtui 1900-luvun puolivälin jälkeen. Nykyisin molempien järvien ranta-alueet on rakennettu vapaa-ajanasunnoilla.
Kaavoitusprosessin yhteydessä on laadittu ohjeistusta alueen
rakentamiseksi siten, että uusi rakentaminen alueella on mahdollista, mutta alueen ympäristö säilyttäisi tästä huolimatta
ominaispiirteensä. Myös maisemaan sijoittumista ja maisemaKallion kylä rajautuu Torronsuohon
rakentamista on pyritty ohjeistamaan, jotta rakennusten sovittuminen osaksi maisemaa olisi mahdollisimman saumatonta.

Riihivalkaman työväentalo (kuva Laura Vikman)
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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 kaikista näistä alkujaan yksittäisistä rakennuskohteista. Näennäisen
yksittäisillä toimenpiteillä on vaikutusta myös suurempaan
kokonaisuuteen. Oma vaikutuksensa on jokseenkin kaikella
toiminnalla, jota alueen rakentaminen saa aikaan, aina tonttien maastoon sijoittumisesta rakentamisen yksityiskohtiin.
Onnistuneen alueen muodostumiseksi vaaditaan yhteistyötä
niin kaavoittajan, rakennusvalvonnan ja alueella rakentavien
yksittäisten ihmisten välillä, sillä etenkin suuren avoimeen
peltomaisemaan voidaan saada haittaa aikaan harkitsemattomasti yksittäisiä rakennuksia sijoittamalla.
Vanhat kyläalueet ovat rakentuneet aikojen kuluessa itsestään, vailla sen kummemmin kaavoitusta kuin rakennusvalvontaakaan. Rakennusten sijoittumista on ohjannut selkeä
pyrkimys sijoittaa etenkin päärakennukset maastollisesti parhaimpaan mahdolliseen rakennuspaikkaan. Talousrakennukset on sijoitettu päärakennuksen yhteyteen samaan pihapiiriin.
Ne ovat olleet paitsi mahdollisimman helposti käytettävissä,
myös suojanneet pihapiiriä mm. sään vaikutuksilta. Rakennuspaikaksi on usein valikoitunut etelä- tai lounaisrinne pieneltä kukkulalta, eteläpuolella aukeava peltomaisema ja pohjoispuolelta suojana metsäisiä alueita. Rakennuksia on kyläalueilla yleisesti sijoittunut väljästi ja lähes sattumanvaraisen
kyläteiden varteen.

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

Uusia rakennuspaikkoja harkittaessa voidaan edelleenkin osin
noudattaa entisenlaista sijoittamistapaa, sillä rakennuspaineet
alueella ovat melko vähäiset. Vanhaan aikaan verrattuna rakennusten ja tyylien kirjo on kasvanut samaa tahtia kuin ihmisten omat mieltymykset ovat eriytyneet – entisaikaan rakentamista ohjasi materiaalin saatavuuden vähyys, jonka seurauksena rakennuskannasta tuli jokseenkin samantyylistä yrittämättäkin. Jotta alueesta muodostuisi tasapainoinen osa vanhaa kulttuurimaisemaa, on rakentamista keskelle avointa peltoa vältettävä ja ohjattava rakentaminen metsäisemmille alueilla tai ainakin pellon ja metsän reuna-alueella, jolloin on huolehdittava siitä, että rajapinta säilyttää omat ominaispiirteensä.
Ranta-alueella rakennuskannan sijoittuminen tontilla ja maiseman huomioiminen etenkin järven suunnasta on olennaista.
Rakennuskannan tulisi sijoittua siten, että rakennuspaikat
täydentävät olemassa olevaa rakennetta, myös rakennuspaikkojen tiiviyden tulee noudattaa ympäröivää aluetta eikä muodostaa liian tiivistä uutta rakennuskeskittymää alueelle, jossa
vanha rakennuskanta on väljästi sijoittunut. Myös näkymät
avoimille alueilla tulee huomioida, sillä asumisen väljyys ja
maalaismaisema ovat maaseudulle ja rantarakentamiselle
asumisen tunnuspiirteitä ja vetovoimatekijöitä uudellekin asumiselle.
Kaupunkimaisille alueille ominaista kaavamaista geometrista
rakennusten sijoittumista tulee alueella välttää ja etsiä rakennuspaikoiksi tähän maastollisesti sopivia kohtia.

Keskelle peltomaisemaa sijoittuva rakentaminen on
haastavaa, sillä rakennus on pitkien matkojen päästä
näkyvissä (1). Joskus myös tontin aitaaminen on
ongelmallista maiseman kannalta (2). Parhaan
tuloksen saa kasvillisuuden avulla rakennuspaikkaa
maastoon sovittamalla – voi kuitenkin viedä vuosia,
ennen kuin pihapiiristä muodostuu oma saarekkeensa ja rakennuspaikka lopullisesti maisemoituu (3).
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3. PIHAPIIRI JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
Kyläalueella on aivan yhtä olennaista rakennuskannan lisäksi
pihojen ja rakennusten lähiympäristön käsittely. Kylämäinen
rakentaminen alueella on ollut vehreää, väljää ja hengittävää
– usein vanhat rakennuspaikat ovat auenneet avoimeen peltomaisemaan.
RAKENNUKSILLA PIHAPIIRIN RAJAAMINEN
Perinteisesti tonttien asuinrakennukset määrittävät muiden
rakennusten paikkoja pihapiirissä. Sekä asuinrakennuksella
että talousrakennuksilla on rajattu pihapiiriä siten, että talousrakennukset ja asuinrakennus yhdessä muodostavat suojaisan pihan. Maatilojen osalta pihat ovat suurempia ja avoimempia, sillä talousrakennukset ovat isompia kuten vanhoja
navettoja ja latoja, joiden toiminnalle ja kulkuyhteyksille on
varattava tilaa. Ranta-alueen rakentamista ohjaavat omat
määräyksensä, asuinrakennukset tulee sijoittaa etäämmälle
rantaviivasta (25 m) kuin rantasaunarakennukset (15 m).
ISTUTUKSET
Pihaa on perinteisesti rajannut maisemassa kasvillisuus, rakennetusta ympäristöstä tuttuja tiukan geometrisesti rajattuja
istutuksia ja laatoitettuja alueita ei kyläalueilla kuitenkaan ole
esiintynyt. Nykyisin etenkin rantatonttien osalta ovat muodissa
voimakkaat muutostyöt, jossa esimerkiksi terassoidaan tai
laatoitetaan suuret alueet rannasta ja korvataan rantapuusto
laajalla nurmikentällä. Rantapuustoa tulee kuitenkin säilyttää
maisemakokonaisuuden vuoksi.
Suositeltavia kasveja ovat perinteiset maaseutuympäristöön
soveltuvat puu-, pensas ja kukkalajit. Eksoottisia kasveja tulisi
käyttää harkiten. Pihojen rajaamisessa perinteiset pensaat ja
puut ovat suositeltavia. Olemassa olevia hyväkuntoisia puita
on suositeltavaa ottaa pihapiirien muodostamisen lähtökohdaksi, esimerkiksi perinteiset hedelmäpuutarhat ovat suositeltavia.

Perinteisessä pihapiirissä asuinrakennuksen (1) lisäksi
pihaa rajaavat talousrakennukset, jotka yleisimmin
sijoittuvat joko asuinrakennusta vasten (A) tai pihapiirin
sivullereunalle (B).

AITAAMINEN
Tontteja ei tulisi aidata geometrisin aitaelementein ainakaan
avoimessa peltomaisemassa vaan suojata pihapiirit vaihtelevalla kasvillisuudella kuten pensaiden ja puuston yhdistelmillä.
Ranta-alueiden osalta suuria yhtenäisiä laituri / terassiyhdisPihapiiri on pehmeästi rajattu luonnollisesti kasvavilla
pensailla ja puilla.
telmiä tulisi välttää.
MAASTON MUOKKAAMINEN
Lähtökohta tulee aina olla voimakkaiden täyttöjen ja maastoleikkausten välttäminen. Rakentaminen tulisikin sovittaa olemassa olevaan maastoon suunnitellen rakennus tontin antamista lähtökohdista eikä sovittaa tonttia rakennukseen.
PINNOITTEET
Pihan pinnoittamisessa tulisi käyttää alueen luonteeseen soveltuvia materiaaleja. Luonnollisesti maastonmuotoja ja pihapiiriä seuraavia hiekka/sorapintaisia kulkuja tulisi suosia ja
pinnoitettuja geometrisiä kulkuja käyttää harkiten.
Pihapiiriä suositellaan pinnoitettavaksi vain vähäisessä määrin
tärkeimpien kulkujen ja oleskelupaikkojen osalta.
Uudet rantarakennuspaikat on sovitettava sekä rantaan
että myös avoimeen peltoympäristöön sopivaa
kasvillisuutta käyttäen.
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4. RAKENNUKSET
Rakennuksia käsittelevät ohjeet koskevat varsinaisen asuinrakennuksen lisäksi myös siihen liittyviä autotalleja ja varastorakennuksia. Maatalouteen liittyvät tuotantorakennukset poikkeavat usein vanhasta rakennuskannasta niin materiaaleiltaan
kuin mittasuhteiltaan, mutta näitä voidaan maisemaan pyrkiä
sovittamaan esim. värityksellä. Yleisesti ottaen materiaali-,
väri-, rakennustapa- ja detaljiratkaisuissa tulee suosia hillittyä
ja rauhallista rakentamistapaa, josta muodostuu miellyttävä ja
yhtenäinen, uudella rakennuskannalla täydennetty vanha kyläympäristö. Tämä on haasteellinen tehtävä niin kaavoitukselle kuin rakennusvalvonnallekin, sillä asuinrakennustyyppien
monipuolinen tarjonta on myös lisännyt tyylien kirjavuutta –
rakennettaessa vanhaan arvokkaaseen ympäristöön on rakentajan kuitenkin oltava valmis tinkimään tietyistä asioista
kuten rakennuksen monimuotoisuudesta tai liiallisesta koristelusta sekä sovitettava rakennuksen materiaalit ja värit olemassa olevaan ympäristöön. Rakennuspaikan mahdollisia vanhoja Materiaalien ja mitoituksen ollessa oikeat, voidaan
ikkunoinnissa ja julkisivujen käsittelyssä käyttää moderaitta- ja talousrakennuksia olisi hyvä ottaa osaksi uusiakin
nejakin keinoja.
pihapiirejä ja niitä kunnostaa perinteisillä tavoilla ja materiaaleilla.
MUOTO
Maisema- / kulttuuriympäristöalueella rakennusten tulee muodoltaan ja malliltaan olla perinteiseen kyläympäristöön sopivia.
KERROSLUKU
Maisema- / kulttuuriympäristöalueella rakennusten tulee olla
kerrosluvultaan perinteistä ullakollista mallia. Tällainen ratkaisu sopii perinnemaisemaankin ja maastoon joka on suhteellisen tasainen, maaston mukaan on mahdollista käyttää ratkaisua, jossa osa kerrosalasta on sijoitettu kellarikerrokseen.

Puolitoistakerroksinen rakennuskanta on perinteistä
maaseudun rakentamista.

PERUSTUKSET
Rakennuksen näkyvän sokkelin ei tulisi olla hallitseva osa
julkisivua, vaan kellarillisissa rinneratkaisuissa on suositeltavaa ulottaa julkisivulaudoitus myös kellarin seinän osalle.
KATTO
Maisema- / kulttuuriympäristöalueella rakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto tai mansardikatto. Kuisteissa ja erkkereissä kattomuoto voi olla myös muunlainen. Räystäiden
osalta avoimet räystäät ovat usein suositeltavia.
IKKUNOINTI
Rakennuksen ikkunoinnissa voidaan ammattitaitoisen suunnittelijan toimesta huomioida nykyasumisen vaatimukset.

Kuvan moderni rantarakentaminen on kyläalueelle liian
tiivistä eikä suojapuusto maisemoi rakentamista lainkaan.

TERASSIT JA LAITURIT
Rakennusten yhteyteen rakennetaan usein suuria yhtenäisiä
terasseja ja laitureiden luonne on ollut muuttumassa perinteisestä laiturista osaksi oleskeluun tarkoitettua terassialuetta.
Järven suunnalta laiturit ja terassit korostuvat usein tarpeettomasta ja niiden suunnittelussa ja etenkin värityksessä on
oltava maltillinen.
Modernissa ranta-asumisessa valitettavan usein korostuu ranta-alueiden terassointi ja laiturit kyläalueille
soveltuvan perinteisen kasvillisuutta sisältävän pihan ja
suojapuuston kustannuksella.
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5. MATERIAALIT JA VÄRIT
Sovitettaessa rakennusta kylämiljööseen olennaista on sijoituspaikan ja rakennuksen mallin lisäksi rakennuksessa käytetyt materiaalit ja niiden väritys – kirkkaat värit ja kiiltävät materiaalit saattavat loistaa kauaskin ja muodostaa häiriötekijän
maisemaan. Usein nimenomaan värisävy ja materiaalin kiilto
ovat olennaisempia maiseman kannalta kuin itse materiaali,
vaikka lähemmin katsoessa sekin on olennaista muodostettaessa kylämiljöötä. Myös värien valinnassa on vältettävä räikeyttä ja tätä kautta muodostuvaa kirjavuutta.
SEINÄMATERIAALIT
Puuverhous
Peittomaalattu lautajulkisivu on perinteisin maaseutualueilla.
Asuinrakennuksia on yleensä verhottu pystyrimalaudoituksella
tai pysty/vaakasuuntaisella paneelilla. Vanha peiterimalaudoiPerinteisellä sävyllä maalattu rimalaudoitus soveltuu
tus on ollut nykyistä vaihtelevampaa, sillä laudat ovat olleet
kylämäiseen ympäristöön.
keskenään erilevyisiä. Vajaasärmäisistä laudoista tehty lomalaudoitus on myös vanha tapa suojata talousrakennuksia,
mutta nykyistä liiankin tasalaatuista lomalaudoitusta ei ainakaan asuinrakennuksiin suositella. Etenkin talousrakennuksissa hirsipinta soveltuu hyvin, edellyttäen ettei kyseessä ole
pyöröhirsi. Maisema- / kulttuuriympäristöalueella alueella soveltuu asuinrakennuksille parhaiten lautaverhous.
Rappaus
Rappaus on perinteinen materiaali, mutta sitä tulisi maisema- /
kulttuuriympäristöalueella käyttää harkiten.
Tiili
Perinteinen savitiili tai sementtitiili soveltuu talousrakennuksiin
myös maisema- / kulttuuriympäristöalueella. Muutoin tiiltä tulisi
suosia vain maisemallisesti suojaisemmilla alueilla kuten metsävyöhykkeillä.
KATTOMATERIAALIT
Katoissa suositellaan käytettäväksi aitoja materiaaleja jäljitelmäratkaisujen sijasta eli esimerkiksi tiilikattoa peltisen jäljitelmän sijaan. Erityisesti katemateriaaliksi suositellaan perinteisiä kylämiljööseen sopivia materiaaleja kuten saumapeltikatetta, kolmiorimahuopakatetta ja tiilikatetta. Vanhoihin hirsisiin
talousrakennuksiin sopii erinomaisesti myös aito pärekatto.
VÄRIT
Väreinä parhaiten soveltuvia ovat pellavaöljymaaliin tehdyt
perinnesävyt sekä keittomaalien puna/keltamultasävyt. Etenkin talousrakennuksissa puna/keltamultasävy tulisi suosia,
mutta näissä myös käsittelemätön harmaantuva puupinta on
hyvä vaihtoehto.
Ranta-alueella laituriratkaisut ovat usein hyvin näkyvillä. Sekä
terassi- että laiturirakenteissa kirkkaan valkoista väriä tulisi
välttää tai ainakin käyttää harkiten.

Kolmiorimahuopakate ja rimalaudoitus edustavat perinteisiä ja edelleen käyttökelpoisia rakennustapoja, vajaasärmäisestä laudasta tehty lomalaudoitusta esiintyy
enää vain vanhoissa talousrakennuksissa.
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6. VANHAN RAKENNUSKANNAN KUNNOSTAMINEN
Vanhan rakennuskannan korjaaminen on uuden rakentamista
hankalampaa siinä suhteessa, ettei kaikkia rakennustapoja ja
–tekniikoita voida soveltaa vanhaan arvokkaaseen rakennuskantaan. Korjaustapoja mietittäessä tuleekin ottaa huomioon
rakennus itsessään ja siihen soveltuvat menetelmät ja materiaalit. Tietyn ikäisillä rakennuksilla on usein tiettyjä rakennusajalleen tyypillisiä menetelmiä ja materiaaleja. Usein hyvä
tapa on toistaa aikaisempi alkuperäinen materiaali, mutta materiaalit ovat vuosien aikana vaihtuneet, jolloin alkuperäisen
materiaalin voi löytää vaikkapa vanhasta valokuvasta.
ESIMERKKEJÄ JOISTAKIN MAASEUDULLE YLEISISTÄ
TYYLISUUNNISTA JA NIIDEN OMINAISPIIRTEISTÄ:
1. Vanhat punamullatut mökit ja asuinrakennukset
Tämä rakennuskanta on tyylillisesti vanhinta, mutta on elänyt
vuosikymmenien ja -satojenkin ajan muitten tyylien rinnalla.
Rakennusmallina on ollut paritupa tai eteistupa, jokaisessa
tuvassa on ollut oma tulisija lämmönlähteenä. Rakennukset
ovat pystyrimalaudoitettuja eli leveä aluslauta toimii runkohirren suojana, lautojen väliin jäävä rako on peitetty ohuella rimalla. Katemateriaalina oli ensin alkuun lautakate ja pärehöylän yleistyttyä pärekate. Nykyisistä katemateriaaleista soveltuvimmat ovat perinteinen kolmiorimahuopakate tai saumapeltikatto, myös tiilikate sopii hyvin. Ikkunat rakennuksissa
olivat ruutuikkunoita, usein kuistin ikkunat olivat koristeellisempia kuin varsinaisen asuinosan ikkunat. Rakennukset on
useimmiten perustettu nurkkakivien varaan.

Vanhat punamullatut mökit edustavat alkuperäistä
rakennustapaa.

2. 1800-luvun lopun uusrenessanssiset asuinrakennukset
Tätä rakennustyyppiä rakennettiin yhtä aikaisesti edellisen
kanssa ja etenkin suuret maatilojen päärakennukset edustavat
tätä tyylisuuntaa. Edellisen tapaan se oli hirsirunkoinen, mutta
julkisivuissa käytettiin erilaisia ja erisuuntaisia paneeleita ja
koristeaiheita, josta tyylisuunta on saanut nimensäkin.
Pohjaratkaisuna rakennuksissa oli paritupa tai karoliininen
pohjakaava, jokaisessa tuvassa oli tulisija lämmönlähteenä,
mikä tarkoitti usein myös useampaa savupiippua. Katemateri- Uusrenessanssiset asuinrakennukset olivat aikaisempia
suurempia ja koristellumpia.
aalina oli ensin usein pärekate. Nykyisistä katemateriaaleista
soveltuvimmat ovat perinteinen kolmiorimahuopakate tai saumapeltikatto, myös tiilikate sopii hyvin. Ikkunat rakennuksissa
olivat T-mallin ikkunoita tai ruutuikkunoita, usein kuistin ikkunat olivat koristeellisempia kuin varsinaisen asuinosan ikkunat. Rakennuksen perustukset ovat useimmiten suurikokoista
lohkokiveä.
3. 1920-1940 –luvun klassisismi
Tämän tyylisuunnan asuinrakennukset enteilivät jo jälleenrakennuskautena suosituksi noussutta rakennustyyppiä, sillä ne
olivat usein pohjakaavaltaan neliömäisiä, yhden piipun ympärille rakennettuja. Betonin yleistyessä rakennuksiin saatettiin
rakentaa kellari. Rungoltaan rakennukset olivat pääsääntöisesti edelleen hirttä, ulkoverhous oli yleensä pystyrimalaudasta tai yhdensuuntaisesta paneelista. Ikkunat olivat usein ruutuikkunoita. Rakennustyylin tunnistettavia ominaispiirteitä ovat
lyhyet räystäät sekä leveät vuorilaudat niin ikkunoissa kuin
nurkissakin. Räystääseen saattaa liittyä koristeellinen ns. kissanpenkki.
Klassisismin helposti tunnistettavia yksityiskohtia.
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4. Jälleenrakennuskauden asuinrakennukset
Jälleenrakennuskaudelle leimansa antanut rakennustyyppi
yleistyi myös maaseudulla 1940-luvun lopulla. Vielä aivan
sodan jälkeen saatettiin rakennukset rakentaa vanhaan tapaan hirrestä, mutta 1950-luvulle tultaessa pystyrunkoinen
jälleenrakennuskauden asuinrakennus oli syrjäyttänyt hirsirakennukset – eristeenä rakennuksissa käytettiin joka tapauksessa sahauksen ja höyläyksen sivutuotteena muodostuvaa
sahanpurua ja höylänlastua.
Vaakalaudoitettu jälleenrakennuskauden asuintalo.
Rakennukset olivat ankaran ajan mukaisia, vaatimattomia ja
yksinkertaisia. Ne olivat yleensä pohjakaavaltaan neliömäisiä,
yhden piipun ympärille rakennettuja. Julkisivumateriaalina oli
joko pystyrimalaudoitus tai yhdensuuntainen vaakapaneeli.
Rakennuksen katemateriaali oli yleisimmin kolmiorimahuopakate, tiilikate tai saumapeltikatto – rakennukseen saatettiin
etenkin maaseudulla kuitenkin tehdä ensin pärekate, sillä
puuta oli helposti ja halvasti saatavilla. Ikkunat rakennuksissa
koostuivat moduuleista, jotka olivat korkeudeltaan noin 2 x
ikkunan leveys. Näitä ikkunoita oli yleisimmin kaksi tai kolme
rinnakkain samassa karmissa.
Pystyrimalaudoitettu jälleenrakennuskauden asuintalo.
Kuten jo ennen sota-aikaa, kellari kuului suurimpaan osaan
rakennuksia, sillä rakennusten perustukset tehtiin säästöbetonista (metallia oli vähän, joten betonin sitovana aineena
teräksen sijaan käytettiin isokokoisia kiviä). Aikaisemmin pesutilat oli sijoitettu erilliseen saunarakennukseen, mutta jälleenrakennuskauden taloissa ne sijaitsivat yleisimmin juuri
kellarikerroksessa. Kuistin osalta luovuttiin porrasaskelmista
kuistin sisällä ja portaat siirtyivät kokonaisuudessaan ulkotilaan. Kuistin ikkunat eivät enää olleet muuta rakennusta koristeellisempia, vaan samaa ikkunatyyppiä kuin muutkin ikkunat.
Materiaalien ja tiedon saatavuus
Nykypäivänä erilaisia perinteisiä rakennusmateriaaleja on
jälleen saatavissa lähes kaikkiin mahdollisiin kohteisiin ja tarkoituksiin niin vanhoina kuin uustuotantoakin olevina. Kysymys onkin enemmän siitä, ettei tuotteita välttämättä ole tavallisissa rautakaupoissa, vaan niitä joutuu etsimään ja hakemaan
kauempaa. Suurena apuna on nykyisin internet, sillä useilla
toimijoilla on olemassa nettikauppoja, joista voi tilata materiaalia niin pienistä tarvikkeista kuten ruuveista ja heloista aina
suurempiin rakennustarvikkeisiin.
Rakennustavoista, materiaaleista ja väreistä saa niistäkin
tietoa niin kirjallisuudessa kuin internetissäkin, mm. eri aikakausina rakennuksilla on ollut olemassa tiettyjä aikakaudelle
tyypillisiä värisävyjä, joita löytyy esimerkiksi maalivalmistajien
perinnemaalien värikartoista tai kotisivuilta. Tapettikuoseja
tehdään tänäkin päivänä vanhojen mallien mukaan, joihin on
myös mahdollista tutustua niin jälleenmyyjien kautta kuin internetissäkin valmistajien kotisivuilla.
Sähkötuotteitakin valmistetaan uustuotantona vanhaankin
sisustukseen sopivaksi.
Korjaushankkeeseen ryhtyessä on tärkeää suunnitella korjaustoimenpiteet hyvin vanhaan rakennukseen soveltuviksi.
Tällöin vanhaan rakennuskantaan erikoistuneen suunnittelijan
palkkaaminen on järkevintä. Lisätietoja saa myös kunnan
korjausneuvonnasta.

Alkuperäinen sisään-ulos aukeava puuikkuna perinteisellä tippanokalla.

Tehdasvalmisteinen sisään-sisään aukeava puuikkuna,
jossa on tippanokka säilytetty osana ulkoasua.

Heloja ja muita rakennustarvikkeita löytyy sekä kierrätettynä että uustuotantona.
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Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset

Kaavoittajan vastine:
Vaikkakin ranta-alueiden etäisyys keskusta-alueeseen kasvaa, on Pyhäjärven ranta-alueen vapaaajanasumisen alueet kiinteässä yhteydessä vakituisen asumisen kyläalueisiin. Olemassa olevan vakituisen
asumisen vuoksi riittävät palvelut on alueelle järjestettävä joka tapauksessa. Aivan kaava-alueen läheisyydessä
on Riihivalkaman koulu ja päiväkoti, jonne on turvalliset kulkuyhteydet kevyen liikenteen käyttäjille.
Maantien melualue on kaavoituksessa informatiivisena koko valtatien matkalla, sillä kaava-alueella maankäyttöhankkeet lähtevät maanomistajista, jolloin on järkevää muistuttaa myös melualueen huomioimisesta. Alue on
kaavassa pääsääntöisesti maa- ja metsätalousaluetta (M), jossa haja-asutus on sallittu. Riittävien toimenpiteiden toteuttaminen on hankkeeseen ryhtyvän velvollisuus ja näiden toteuttaminen varmistetaan lupakäsittelyssä.
Kulkuyhteyksien kaavamerkinnät on tarkennettu lausunnon mukaisesti.
Kunta esitti vuosikymmenen alussa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa esitetyn kevyen liikenteen alikulun määrittämistä tiesuunnitelmaan, mutta tuolloin Uudenmaan ELY-keskus sivuutti toiveen. Kunta on omassa kaavoituksessaan tarkentanut maakuntakaavan alikulun sijaintia nykytilanteeseen peilaten siten, että alueella olevat
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Hämeen luontokeskus ja Eerikkilän urheiluopisto saisivat turvallisen kulun Torronsuon kansallispuistoon - luontomatkailun ja –virkistyksen tarpeet kasvavat entisestään tulevaisuudessa, etenkin kun Eerikkilän urheiluopisto
on alkanut panostaa luontomatkailuun.
Osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista toinen alittaisi valtatien Niinimäentien kohdalla
nykyisen reitin kohdalla ja toinen olisi ekologisena yhteytenä toimiva valtatien ylitys sekä kevyelle liikenteelle
että alueen eläimille Pirttiniementien kohdalla.
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Hämeen liitto

Kaavoittajan vastine:
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Vaikkakin ranta-alueiden etäisyys keskusta-alueeseen kasvaa, on Pyhäjärven ranta-alueen vapaaajanasumisen alueet kiinteässä yhteydessä vakituisen asumisen kyläalueisiin. Olemassa olevan vakituisen
asumisen vuoksi riittävät palvelut on alueelle järjestettävä joka tapauksessa. Aivan kaava-alueen läheisyydessä
on Riihivalkaman koulu ja päiväkoti, jonne on Kallion ja Riihivalkaman kyläalueilta turvalliset kulkuyhteydet myös
kevyen liikenteen käyttäjille. Ruostejärvelle osoitetut vakituisen asumisen varaukset tukeutuvat Eerikkilään,
lisäksi Letkun alakoulu tultaneen lakkauttamaan vuonna 2019, joten Ruostejärven seudun koulukyyditykset
Riihivalkaman koululle voidaan yhdistää Letkun suunnalta Pirttiniementien ohittaviin kuljetuksiin. Eerikkilässä on
jo nyt liikunta- ja ruokapalveluja, Eerikkilän asemakaavassa on myös mahdollistettu päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle.
Pirttiniementien suunnan yhteys Eerikkilään on kaavaehdotuksessa rajattu kevyelle liikenteelle ja pelastusajoneuvoille. Ulkoilureitille Ruostejärveltä Torronsuolle on osoitettu kaksi vaihtoehtoa, joista toinen alittaa valtatien
olemassa olevaan reittiin perustuen Niinimäentien kohdilla. Toinen vaihtoehto on Pirttiniementien liittymän pohjoispuolelle osoitettu ylitys, joka mahdollistaa myös ekologisen yhteyden valtatien yli. Kummallekin alitus/ylityspaikalle on osoitettu joukkoliikennepysäkit. Pirttiniementien kohdalle sijoitettu ylitys/alitus puolittaisi pysäkkien ja Eerikkilän etäisyyden nykyisestä (aikaisemmasta neljästä kahteen kilometriin).
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Museovirasto

Kaavoittajan vastine:
Kaavan merkintöjä ja tekstejä on tarkennettu lausunnon mukaisesti.
Tuulivoimaloiden sijoittuminen on ohjattu kaavassa olemassa olevien tilakeskusten yhteyteen, sillä näiden osalta rakentaminen on jo nykyisellään muusta alueesta poikkeavaa suurine tuotantorakennuksineen ja korkeine
viljasiiloineen/-kuivureineen. Toimivia tilakeskuksia ei alueella enää ole kovinkaan monta, sillä osa vanhoista
tiloista on vain asuinkäytössä ilman eläintenpitoa tai merkittäviä peltoalueita.
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Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Ei vastinetta.
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kaavoittajan vastine:
Uusien rakennuspaikkojen osalta kaavassa pyrkimys on ollut sijoittaa näitä olemassa olevien vesihuoltoverkostojen läheisyyteen.
Kaavaan on lisätty kehittämissuositus kiinteistön kunnallistekniikan verkostoon liittymisestä vapaaajanasunnosta vakituiseksi muuttamisen yhteydessä. Laadukkaan talousveden saaminen kiinteistölle ja asianmukainen jätevesienkäsittely varmistetaan tapauskohtaisesti rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
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Tammelan kunnan tekninen lautakunta

Kaavoittajan vastine:
Lausunto on huomioitu kaavaratkaisussa.
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Tammelan kunnan ympäristölautakunta

Kaavoittajan vastine:
Kaavassa on mahdollistettu ekologisen käytävän rakentaminen valtatie ylittämällä. Kaavaan on myös lisätty
kehittämissuositus kiinteistön kunnallistekniikan verkostoon liittymisestä vapaa-ajanasunnosta vakituiseksi
muuttamisen yhteydessä.
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Metsähallitus

Liitekartat:
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Kaavoittajan vastine:
Kaavakarttaa ja selostuksen tekstejä on tarkennettu lausunnon mukaisesti.
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Kaavoittajan vastine:
Ei vastinetta.
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Ruostejärven suojeluyhdistys
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Kaavoittajan vastine:
Osayleiskaavan liikenneyhteyksiä on tarkennettu siten, että Pirttiniementieltä Eerikkilään johtava yhteys on tarkoitettu kevyelle liikenteelle ja pelastusajoneuvoille. Myös Nissiläntieltä Pirttiniementielle johtava yhteys on kaavaehdotuksessa vain ulkoilureittinä.
Reittiyhteydet Torronsuon suuntaan ovat olleet maakuntatasollakin todettu tarve, osayleiskaavassa reitin valtatien alitus/ylitys on esitetty kahdella vaihtoehtoisella tavalla, Niinimäentien liittymän läheisyyden alituksella tai
Pirttiniementien ylityksellä. Näistä Niinimäentien alitus perustuu nykytilanteeseen ja olemassa oleviin reitteihin,
Pirttiniementien läheisyyteen sijoittuva ylitys lisää mahdollisuuksia luontomatkailun hyvässä vauhdissa olevaan
kasvuun myös Torronsuon, Eerikkilän ja Hämeen luontokeskuksen läheisyydessä. Pirttiniementien valtatien
ylitys olisi myös maakunnallisissa selvityksissä esiin nostettu ekologinen yhteys.
Kaavassa on osoitettu ohjeelliset ulkoilureittiyhteydet, jotka eivät kuitenkaan suoraan toteudu kaavalla, vaan
niiden toteuttamiseksi on sovittava reitistä maanomistajien kanssa tai pidettävä maanmittauslaitoksen määrittämä ulkoilureittitoimitus. Maanomistajat saavat korvauksen reitistä. Reitti on useimmiten vain kapea polku, eikä
sitä tule sekoittaa asuinalueiden asfaltoituihin kevyen liikenteen väyliin. Usein reitti on myös järkevintä toteuttaa
kunnossapidonkin kannalta olemassa olevaa metsätietä tai vähäliikenteistä tiepohjaa pitkin. Pitkän matkaa valtatien varrelle sijoitettu reittilinjaus ei kuitenkaan vastaa useimpien ihmisten käsitystä onnistuneesta ulkoilureitistä. Ohjaamalla alueella kulkijat käyttämään selkeästi opastettuja reittejä vähennetään muuta asujia häiritsevää
kulkemista.
Pirttiniementien varrella oleva rakentamisen varaus on ehdotuksessa osoitettu asumiselle vastaavasti kuin
muullakin alueella (AP). Alueet Pirttiniementien varrella ovat etäämmällä järvestä ja ne on sijoitettu vesi- ja viemärilinjan varrelle. Tämänkin asumisen alueen toteutuminen on kiinni maanomistajista ja heidän tavoitteistaan
hyödyntää kaavassa esiin tuotuja mahdollisuuksia. Asumisen varausta ei ole ajateltu Eerikkilän laajentumisalueena, vaan Eerikkilälle on osoitettu laajentumissuunnat nykyisen alueen välittömään yhteyteen.
Kunnan laatimien kyläalueiden osayleiskaavojen varausten ja mahdollisuuksien toteutuminen on vuosien päässä ja tapahtunee pienin askelin, sillä toteuttajia alueella ovat yksittäiset maanomistajat omien aikataulujensa
mukaan. Vaikkakin Ruostejärven ranta-alueen rakentaminen on kaavassa mahdollistettu vakituiseen asumiseen, vasta tulevaisuus näyttää, kehittyykö alue tällaiseksi vai pysyykö se entisellään. Uusien rakentamisen
varausten rakentaminen on alueen maanomistajista kiinni, eikä vapaa-ajanasujilla ole velvoitetta muuttaa tonttiaan vakituiseen asumiseen. Ruostejärven länsirannalla vakituisen asumisen mahdollisuutta puoltaa Eerikkilään
on rakennettu vesi- ja viemärilinjan läheisyys. Kaavassa on myös kehittämissuositus kiinteistön kunnallistekniikan verkostoon liittymisestä vapaa-ajanasunnosta vakituiseksi muuttamisen yhteydessä.
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Osayleiskaavassa on huomioitu yhdyskuntarakenteen kehittäminen, olemassa olevat liikenneyhteydet ja niiden
kehittäminen, luontoarvot sekä kunnallistekniset verkostot siten, että alueen on mahdollisuus kehittyä kestävällä, Ruostejärven tilan ja alueen luonnon huomioivalla tavalla.
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Pirttiniementien yksityistien tiekunta

Kaavoittajan vastine:
Osayleiskaavan liikenneyhteyksiä on tarkennettu siten, että Pirttiniementieltä Eerikkilään johtava yhteys on tarkoitettu kevyelle liikenteelle ja pelastusajoneuvoille. Myös Nissiläntieltä Pirttiniementielle johtava yhteys on kaavaehdotuksessa vain virkistysreittinä.
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Kiinteistö 834-441-2-38

Kaavoittajan vastine:
Kyseiselle saarelle on tieyhteys ja vakituinen asuminen on maanomistajan toive, joten saari osoitettiin vakituiselle asumiselle. Kaavaa on tarkennettu myös kiinteistön 834-441-2-38 osalta mielipiteen mukaisesti.
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Kiinteistö 834-441-2-60, 834-441-2-139, 834-441-2-189

Kaavoittajan vastine:
Helsinki-Forssa-Pori raideyhteys on sisällytetty Kanta-Hämeen maakuntakaavan valtatien 2 liikennekäytävään.
Seudun viiden kunnan strategisessa rakennetarkastelussa (Fostra) raideyhteys Helsinkiin on ollut kuntien yhteinen tavoite.
Raideyhteys ja sen rakentaminen tarvitsee liikkeelle lähteäkseen päätöksiä valtion tasolla. Raideyhteys tarkentuisi tarkemman suunnittelun myötä ja tällöin myös käytännön liikenteellisiä kysymyksiä ratkottaisiin tarkemmin.
Vaikkakaan raideyhteyden toteutuminen ei ole näillä näkymin järin todennäköistä, on se huomioitava myös kunnan osayleiskaavassa, sillä tulee omassa kaavoituksessaan huomioida maakunnalliset tavoitteet. Osayleiskaavassa on esitetty kuitenkin vain raideliikenteen yhteystarve, määrittelemättä sen tarkkaa paikkaa.
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30 (43)

KALLIO-RIIHIVALKAMA-RUOSTEJÄRVI –OSAYLEISKAAVA
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela
Miika Tuki, kaavoittaja / 050-4643274

31 (43)

KALLIO-RIIHIVALKAMA-RUOSTEJÄRVI –OSAYLEISKAAVA
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela
Miika Tuki, kaavoittaja / 050-4643274

32 (43)

KALLIO-RIIHIVALKAMA-RUOSTEJÄRVI –OSAYLEISKAAVA
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela
Miika Tuki, kaavoittaja / 050-4643274

33 (43)

Kaavoittajan vastine:
Laajat yhtenäiset peltoalueet huomioidaan kaavoituksessa joko MT- tai MA-merkinnällä. Kumpikin merkintä
pyrkii turvaamaan peltoviljelyyn siihen soveltuvia alueita sen sijaan, että alueet käytettäisiin rakentamiseen.
Erona näille merkinnöille on maisemallinen arvo, sillä MA-merkinnässä on huomioitu peltoalueen osa maisemallisessa kokonaisuudessa. Lähinnä metsätalousalueen merkintä M voi sisältää myös peltoja, mutta lähinnä pieniä ja yksittäisiä, joiden ei katsota olevan niin merkittäviä, etteivätkö ne voisi olla metsääkin.
Osayleiskaavassa ei kumpaankaan merkintään (MT/MA) ole liitetty erityisiä määräyksiä. Merkintään MA on
liitetty kehittämissuositus, jossa on todettu olemassa olevien latojen olevan osa maisemaa eli maisema koostuu
myös maatalouteen liittyvistä rakennuksista. Etenkin tilakeskuksien yhteyteen/läheisyyteen voi luonnollisesti
rakentaa tarvittavia tuotantorakennuksia.
Kallion kylätien varsi on maisemallisesti hyvin säilynyt kylätienraitti, johon on kaavassa katsottu voitavan sijoittaa uutta rakentamista edellyttäen, että rakentamistavassa ympäristö huomioidaan. Kyseessä olevat merkinnät
eivät pyri suojelemaan aluetta nykytilassaan tai rajoita/estä uutta rakentamista, vaan ohjaavat mahdollisen uuden rakentamisen rakennustapaa.
Kallion kylätien ja valtatien 2 risteyksen läheisyydessä oleva luo-aluetta on tarkennettu siten, että alue rajautuu
kiinteistöjen rajaan, kuten osayleiskaavan luontoselvityksessäkin.
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Kaavoittajan vastine:
Osayleiskaavan liikenneyhteyksiä on tarkennettu siten, että Pirttiniementieltä Eerikkilään johtava yhteys on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle ja pelastusajoneuvoille. Myös Nissiläntieltä Pirttiniementielle johtava yhteys on
kaavaehdotuksessa vain ulkoilureittinä.
Reittiyhteydet Luontokeskukselta ja Eerikkilästä Torronsuon suuntaan ovat olleet maakuntatasolla ja maakuntakaavassa osoitettu todettu tarve, osayleiskaavassa reitin toteuttaminen ja siihen liittyvä valtatien alitus/ylitys on
esitetty kahdella vaihtoehtoisella tavalla, Niinimäentien liittymän läheisyyden alituksella tai Pirttiniementien ylityksellä.
Kaavassa on osoitettu ohjeelliset ulkoilureittiyhteydet, jotka eivät kuitenkaan suoraan toteudu kaavalla, vaan
niiden toteuttamiseksi on sovittava reitistä maanomistajien kanssa tai pidettävä maanmittauslaitoksen määrittämä ulkoilureittitoimitus. Maanomistajat saavat korvauksen reitistä. Reitti on useimmiten vain kapea polku, eikä
sitä tule sekoittaa asuinalueiden asfaltoituihin kevyen liikenteen väyliin. Usein reitti on myös järkevintä toteuttaa
kunnossapidonkin kannalta olemassa olevaa metsätietä tai vähäliikenteistä tiepohjaa pitkin. Pitkän matkaa valtatien varrelle sijoitettu reittilinjaus ei kuitenkaan vastaa useimpien ihmisten käsitystä onnistuneesta ulkoilureitistä. Ohjaamalla alueella kulkijat käyttämään selkeästi opastettuja reittejä vähennetään muuta asujia häiritsevää
kulkemista.
Kaavassa on Ruostejärven osalta mahdollistettu rantojen vapaa-ajanasutuksen alueiden muuttuminen vakituiseen asumiseen, sillä Eerikkilään on rakennettu vesi- ja viemärilinja, johon myös Ruostejärven länsipuolen alueen rakentajien on mahdollista liittyä. Kaavassa on myös kehittämissuositus kiinteistön kunnallistekniikan verkostoon liittymisestä vapaa-ajanasunnosta vakituiseksi muuttamisen yhteydessä. Mikäli liittyminen ei ole mahdollista, on mahdollista käyttää kiinteistökohtaisia ratkaisuja. Kun kiinteistökohtaisen ratkaisun tilantarpeen lisäksi otetaan huomioon rantarakentamisen etäisyydet rantaviivasta, on suotavaa, että tonttikoko on enemmän
kuin kunnan rakennusjärjestyksen minimi 2000 m2.
Kunnan laatimien kyläalueiden osayleiskaavojen varausten ja mahdollisuuksien toteutuminen on usein vuosien
päässä ja tapahtunee pienin askelin, sillä toteuttajia alueella ovat yksittäiset maanomistajat omien aikataulujensa mukaan. Vaikkakin Ruostejärven ranta-alueen rakentaminen on kaavassa mahdollistettu vakituiseen asumiseen, vasta tulevaisuus näyttää, kehittyykö alue tällaiseksi vai pysyykö se entisellään. Velvoitetta kenelläkään ei
muutokseen ole, vaan tontteja voi edellään käyttää vapaa-ajankäyttöön.
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Kaavoittajan vastine:
Kaavoituksessa on varmistettava rakentamisen alueisiin liittyvät riittävät vapaat ranta-alueet, joten yleiskaavaehdotuksessa on ulotettu rakentamisen alue rantaan, mutta jätetty vapaata rantaa naapurikiinteistöihin, jolloin
uuden rakentamisen hyväksyttävyys on naapureiden näkökulmasta todennäköisempää.
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Kaavoittajan vastine:
Osayleiskaavan liikenneyhteyksiä on tarkennettu siten, että Pirttiniementieltä Eerikkilään johtava yhteys on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle ja pelastusajoneuvoille. Myös Nissiläntieltä Pirttiniementielle johtava yhteys on
kaavaehdotuksessa vain ulkoilureittinä.
Reittiyhteydet Luontokeskukselta ja Eerikkilästä Torronsuon suuntaan ovat olleet maakuntatasolla ja maakuntakaavassa osoitettu todettu tarve, osayleiskaavassa reitin toteuttaminen ja siihen liittyvä valtatien alitus/ylitys on
esitetty kahdella vaihtoehtoisella tavalla, Niinimäentien liittymän läheisyyden alituksella tai Pirttiniementien ylityksellä.
Kaavassa on osoitettu ohjeelliset ulkoilureittiyhteydet, jotka eivät kuitenkaan suoraan toteudu kaavalla, vaan
niiden toteuttamiseksi on sovittava reitistä maanomistajien kanssa tai pidettävä maanmittauslaitoksen määrittämä ulkoilureittitoimitus. Maanomistajat saavat korvauksen reitistä. Reitti on useimmiten vain kapea polku, eikä
sitä tule sekoittaa asuinalueiden asfaltoituihin kevyen liikenteen väyliin. Usein reitti on myös järkevintä toteuttaa
kunnossapidonkin kannalta olemassa olevaa metsätietä tai vähäliikenteistä tiepohjaa pitkin. Pitkän matkaa valtatien varrelle sijoitettu reittilinjaus ei kuitenkaan vastaa useimpien ihmisten käsitystä onnistuneesta ulkoilureitistä. Ohjaamalla alueella kulkijat käyttämään selkeästi opastettuja reittejä vähennetään muuta asujia häiritsevää
kulkemista.
Pirttiniementien varrella oleva rakentamisen varaus on asumiselle kuten muullakin alueella (AP). Alueen toteutuminen on kiinni maanomistajista ja heidän tavoitteistaan hyödyntää kaavassa esiin tuotuja mahdollisuuksia.
Asumisen varausta ei ole ajateltu Eerikkilän laajentumisalueena, vaan Eerikkilälle on osoitettu laajentumissuunnat nykyisen alueen välittömään yhteyteen.
Kunnan laatimien kyläalueiden osayleiskaavojen varausten ja mahdollisuuksien toteutuminen on vuosien päässä ja tapahtunee pienin askelin, sillä toteuttajia alueella ovat yksittäiset maanomistajat omien aikataulujensa
mukaan. Vaikkakin Ruostejärven ranta-alueen rakentaminen on kaavassa mahdollistettu vakituiseen asumiseen
ja uusia asumiselle mahdollistettuja alueita osoitettu, vasta tulevaisuus näyttää, kehittyykö alue tällaiseksi vai
pysyykö se entisellään. Uusien alueiden rakentaminen on alueen maanomistajista kiinni, eikä vapaa-ajanasujilla
ole velvoitetta muuttaa tonttiaan vakituiseen asumiseen. Ruostejärven länsirannalla vakituisen asumisen mahdollisuutta puoltaa kuitenkin Eerikkilään on rakennettu vesi- ja viemärilinjan läheisyys.

KALLIO-RIIHIVALKAMA-RUOSTEJÄRVI –OSAYLEISKAAVA
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela
Miika Tuki, kaavoittaja / 050-4643274
Kiinteistö 834-433-4-69

Kaavoittajan vastine:
Kaavaa on tarkennettu mielipiteen mukaisesti.
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Kiinteistö 834-420-11-98

Kaavoittajan vastine:
Kaavakarttaan on merkitty ranta-asemakaavan mukaiset tontit vastaavalla vakituisen asumisen merkinnällä kuin
muukin ranta-alue. Ranta-asemakaava on kuitenkin kaavana voimakkaampi kuin yleiskaava, joten jatkossakin
ranta-asemakaava määrittää alueen rakentamista ja toimintaa. Yleiskaava toimii kuitenkin perusteena rantaasemakaavan muutokselle tai siitä poikkeamiselle.
Tienpitäjän Uudenmaan ELY-keskuksen toteutettavassa suunnitelmassa Kesäsiirtolantien liittymä säilyy entisellään.

