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Alueen karttoja
Kohde ja
suunnittelualue

Asemakaava-alueeseen kuuluvat Ruostejärven
pohjoisosat säilyivät rakentamattomina 1950luvulle, jolloin Suomen Palloliiton puheenjohtaja
Erik von Frenckell myi vuonna 1949 Tammelan
pitäjässä sijaitsevasta Saaren kartanosta 17
hehtaarin alueen urheiluopiston perustamista
varten. Liitolta Eerikkilä siirtyi jo 1950-luvun alussa itsenäisen Palloilu Säätiön haltuun ja opisto
onkin toiminut jalkapallon koulutuskeskuksena
näihin päiviin asti. Vuosien varrella toiminta on
laajentunut kattamaan mm. salibandyn ja muitakin urheiluun ja liikuntaan liittyviä toimintoja.
Aluetta on vuosien aikana kehitetty useaan otteeseen, yksi suurimmista uudistuksista oli 1960luvun lopulla valmistunut ensimmäinen sisähalli.
Lisäksi alueelle on rakennettu muita liikuntapaikkoja sekä majoitus- ja ravintolatiloja.

Venäläinen topografikartta n. 1900

Ensimmäisessä vaiheessa 1950- ja 1960-luvuilla
alueelle rakennettiin suorituspaikkojen lisäksi
hirsinen päärakennus sekä siihen liittyviä sauna-,
asuin- ja varastotiloja, jotka muodostivat ensimmäisen vaiheen kokonaisuuden.
Eerikkilää on laajennettu ja rakennettu 1960luvulta tähän päivään useaan otteeseen, lisätilaa
urheiluopiston tarpeisiin rakennettiin mm. vuosien
1980-1982 aikana, jolloin on rakennettu suurikokoinen ruokalarakennus osaksi ensimmäisen
vaiheen kokonaisuutta.
Uusi päärakennus Frenckell puolestaan rakennettiin vuonna 1992 ja rakennusta ollaan vuonna
2011 laajentamassa majoituskapasiteetin lisääPitäjänkartta vuodelta 1922
miseksi. Vuonna 2002 rakennettiin majoitusrakennus Tammela palloiluhallin läheisyyteen, alueen sisääntulon yhteyteen.
Urheiluopiston toiminnalle olennainen rakennuskanta on erilaisiin urheilusuorituksiin ja lajeihin
tarkoitetut liikuntapaikat, joista yksi merkittävimmistä toiminnan kannalta on vuonna 1998 valmistunut täysimittainen jalkapallohalli. Lämmitettävä
keinonurmikenttä alueelle valmistui vuonna 2005.

Lähteenä käytetty opiston kotisivuja
www.eerikkila.fi.

Opaskartta Eerikkilän urheiluopistosta
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Eerikkilän asemakaava lähtee liikkeelle urheiluopiston aloitteesta, sillä urheiluopistolla on jatkuva tarve kehittää toimintaansa vastaamaan
nykypäivän ja tulevaisuuden asettamiin tavoitteisiin ja odotuksiin. Urheiluopistoa kehitettäessä
tärkeää on paitsi toimintojen kehittäminen myös
uusien toimintojen mukanaan tuomiin rakennustarpeisiin vastaaminen. Erityisen tärkeää Eerikkilän urheiluopiston toiminnalle on viime aikoina
ollut majoitusmahdollisuuksien kasvattaminen,
minkä seurauksena nykyistä päärakennusta laajennettiin vuoden 2012 aikana merkittävästi.
Päärakennus Frenckell

Jatkossa majoitustoimintaa ollaan suuntaamassa
paitsi tiiviiseen korkeatasoiseen mökkimajoitukseen myös hotelli- ja chalet-tyyliseen asumiseen
Leppilammen läheisyyteen. Koska urheiluopiston
omat maa-alueet ovat näiltä osin rajalliset, on
kaavassa mukana myös Hämeen virkistysalueyhdistyksen maita niiden maankäytön
tutkimiseksi asemakaavoituksella.
Kaavoituksen lähtiessä liikkeelle yksityisen
maanomistajan tarpeesta, laaditaan kunnan ja
kummankin osallistuvan tahon eli Eerikkilän urheiluopiston ja Hämeen virkistysalueyhdistyksen
Majoitusrakennus Tammela
välillä kaavoitus- ja maankäyttösopimus.

Asemakaavoituksessa pyritään huomioimaan
myös erilaiset käyttötarpeet alueen olemassa
olevalle rakennuskannalle kuten vanhan päärakennuksen toimiminen enemmän retkeilyllisessä
käytössä verrattuna moderniin hotelli/mökki/chalet-asumiseen.

Koska Eerikkilän päätoimi on ensisijaisesti urheilu, on tämän toiminnan varmistamiseksi kaavalla
Vanha päärakennus
tutkittava ja mahdollistettava uusien suorituspaikkojen sijoittuminen alueelle – olemassa olevan
hallin lisäksi Suomen olosuhteista johtuen jalkapalloilussa on mahdollistettava harjoitusolosuhteet myös talviaikaan, joten Eerikkiläänkin on
tarvetta uusille sisähalleille. Lisäksi tutkitaan toiminnan
lisäämistä
erilaisilla
ulkoilmaaktiviteeteilla urheilupainotteisten lomamatkailijoiden alueella viihtymiseksi.
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Kaavoitusta ohjaavat paitsi Kanta-Hämeen maakuntakaava sekä alueella tehdyt / tehtävät selvitykset, niin ennen kaikkea urheiluopiston omat
tavoitteet, jotka osin on koottu urheiluopistosta
tehtyyn kehittämissuunnitelmaan MasterPlaniin
(Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy). Myös
alueelta laadittavana oleva Ruostejärven itäosan
osayleiskaava ohjaa Eerikkilän alueen asemakaavaa omalta osaltaan. Olennainen huomioitava
asia on itse Ruostejärvi ja Leppilampi sekä niiden
virkistyksellisen arvon säilyttäminen myös luonnonsuojelullisin toimenpitein. Oma vaikutuksensa
on myös valtakunnallisesti merkittävällä Hämeen
Härkätiellä ja tietä reunustavalla kulttuurimaisema-alueella. Kaavarajauksen alueella ei kuitenkaan varsinaisia muinaisjäännöksiä ole löytynyt.

Maakunta- Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006) alue
on merkitty osin matkailupalvelujen alueeksi RM,
kaava
osin retkeilyalueeksi VR. Alue kuuluukin kokonaisuudessaan luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueen halki kulkee myös sekä virkistysettä hevosulkoilureitti. Itse Ruostejärvi on merkitty
kaavassa tärkeäksi vesialueeksi virkistyskäytön
kannalta. Asemakaava-alue on maakuntakaavan
mukaisesti käytännössä kokonaisuudessaan
pohjavesialueella ja Eerikkilässä onkin kaavaan
merkitty vedenottamo. Myös Härkätien maisemaalue kulkee asemakaava-alueen halki.

Osayleiskaava

puh 03 41201

Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta

Alueelle laaditaan parhaillaan Ruostejärven itäosan osayleiskaavaa, jossa tutkitaan alueen kehittämistä kokonaisuutena niin matkailulliset ja
virkistykselliset arvot kuin luonnonarvotkin huomioiden. Osayleiskaavalla on merkittävät ohjausvaikutukset asemakaavaa laadittaessa.
Ruostejärven itäosan osayleiskaavaehdotus

Asemakaava

Alueelle ei ole aikaisempia voimassaolevia asemakaavoja.

Kehittämissuunnitelma
MasterPlan

Eerikkilän urheiluopisto on teettänyt toiminnastaan kehittämissuunnitelman Arkkitehtitoimisto
Havas Rosbergilla. Tämä MasterPlan toimii osin
kaavoituksen lähtökohtana, tosin tavoitteita arvioidaan osayleiskaavan ja maanomistuksen näkökulmasta.

Maanomis- Alue on kokonaisuudessaan joko Eerikkilän urtus tilanne heiluopiston tai Hämeen Virkistysalueyhdistyksen
omistuksessa. Tämän vuoksi maanomistajien
kanssa laaditaan kaavoitukseen liittyen maankäyttö- ja luovutussopimus. Kaava-alueen naapurimaanomistajat ovat yksityisiä.
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Vaikutuksia tullaan arvioimaan koko siltä alueelta, johon kaavan katsotaan merkittävästi vaikuttavan. Pääosin vaikutukset tulevat kohdistumaan
suunnittelualueeseen ja sen läheisyyteen. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa vaikutuksia koskevaa tietoa suunnittelun, osallistumisen
ja päätöksenteon tueksi. Suunnitteluprosessin
aikana vaikutuksia arvioidaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Arvioinnit tehdään seuraavan rakenteen mukaan.
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
• asutuksen ja työpaikkojen sijoittuminen
• yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä
eheys tai hajaannus

Eerikkilän toiminnallisuus esim. suorituspaikat

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN
• Moottoriajoneuvoliikenteen järjestäminen
• Eri liikennemuodot
• liikenneturvallisuus
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA
YMPÄRISTÖÖN
• Sosiaaliset vaikutukset: turvallisuuteen,
viihtyisyyteen, sosiaaliseen toimivuuteen,
arjen sujuvuuteen ja sosiaaliseen tasaarvoisuuteen
Joukkoliikenteen pysäkki valtatien 2 varrella
• Terveysvaikutukset
VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KYLÄKUVAAN JA
KULTTUURIPERINTÖÖN
• Kulttuurimaisema
• Maisema- ja ranta-alueet
• Rakennusperintö
• Uuden rakentamisen sopeutuminen ympäristöön
VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVAROIHIN
• Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto
• Kasvi- ja eläinlajit sekä luonnon monimuotoisuus
• Luonnonvarat
• Pohjavedet
• Natura-alueet

Eerikkilän saunarakennus Ruostejärven
rannassa

VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄÄN
• Yritysten toimintaedellytykset (sisältää
maatilayritykset)
• Työllisyys
• Kaupalliset vaikutukset
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VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIATALOUTEEN
• Kunnallistekniikka, palvelujen toteuttaminen ja ylläpito
• Energian kulutus

Alueen lämpölaitos
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Jari Hietaranta FL: Ruostejärven itäosan
osayleiskaavan luontoselvitys 2008
Sito Oy Seija Väre: Ruostejärven itäosan
osayleiskaavan liito-oravaselvitys 2010
Tammelan kunta Miika Tuki: Ruostejärven itäosan rakennuskannan inventointi
2010
Tammelan kunnan omistaman Eerikkilän
vedenottamon riskien arviointi ja kartoitus. Opinnäytetyö, HAMK, Hämeenlinna,
Janne Ristolainen.
Ruostejärven tila ja toimenpideehdotukset järven hoitamiseksi. Opinnäytetyö, ympäristöstöteknologian koulutusohjelma, Hämeenlinna 20.4.2007, Susanna Mäkelä.
Ruostejärven viemäröintisuunnitelma.
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, ympäristöteknologian koulutusohjelma, Hämeenlinna 2010, Teea Niskanen
Johanna Enqvist: Arkeologiset inventoinnit Tammelassa 2005. Museovirasto
Osayleiskaavan luontoselvityksen liitekartta
Petro Pesonen: Arkeologiset inventoinnit
Tammelassa 2006. Museovirasto
Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset, Hämeen liiton julkaisu V:88,
toim Minna Seppänen, Hämeenlinna
2008
Hanna Virkki ja Kalevi Hokkanen, Geologian tutkimuskeskus GTK: KantaHämeen muinaisrannat. Itämeren varhaisvaiheen visualisointi. Hämeen liiton
julkaisu V:84, Hämeenlinna 2007
Arvokkaat maisema-alueet. Maisemaaluetyöryhmän mietintö. Osa 2, 1993.
Hämeen Härkätie –Maisemanhoidon
yleissuunnitelma, 1997. Tielaitos, Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinna, Hattula, Renko, Loppi ja Tammela.
Vesihuollon yleissuunnitelma
Natura-alueet ja –selvitykset
Olemassa olevat pohjavesiselvitykset
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, 2009. Museovirasto.
Rakennettu Häme, 2003. Hämeen liitto.
Somerpalo, Sirpa & Luppi, Päivi, 2003.
Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu.
Hämeen liiton julkaisu II:190
VORSKI-hankkeen rakennetun kulttuuriympäristön inventointeja Tammelassa,
2007-2008.
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Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Viemäröinnin yleissuunnitelma 2008
Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty vuonna 2006,
Insinööritoimisto Paavo Ristola / Tammelan kunta.
Jaakko Masosen artikkelit ja julkaisut
Hämeen Härkätiestä

urheiluopiston toimintarakenteen selvitys
tarkennettu luontoselvitys
tarvittavat tarkennukset pohjavesiselvityksiin
osayleiskaavan yhteydessä laadittava
liikenneselvitys
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Osallisia tiedotetaan yleisötilaisuuksista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta sekä kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta Forssan lehdessä,
kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeitse.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset selostuksineen asetetaan nähtäville OAS:n mukaan kunnantalolle ja
kunnan kotisivuille internetissä.
Osallisia ovat kaikki, joiden toimintaan kaava
vaikuttaa:
Maanomistajat
Eerikkilän urheiluopisto
Virkistysalueen omistavat kunnat:
(Forssa, Humppila, Jokioinen, Loppi,
Tammela, Ypäjä)
Yksityiset / yritykset
- asukkaat ja alueella työssä käyvät
- alueen yrittäjät
- muut alueella toimivat yritykset (sähköyhtiöt, puhelinyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt)
- alueella tai siihen liittyen toimivat yhdistykset tai vastaavat (esim. Ruostejärven
suojeluyhdistys, Letkun Ruostejärven
osakaskunta)
- naapurit
- kuntalaiset
Viranomaiset
- Hämeen liitto
- Hämeen ELY-keskus (ympäristö)
- Uudenmaan ELY-keskus (liikenne)
- Museovirasto
- Kanta-Hämeen aluepelastuslaitos
- Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä

Käsittelyaikataulu
Valmistelija

Tammelan kunta
- ympäristölautakunta
- tekninen lautakunta
2011- 2014
Miika Tuki, kaavoittaja
Tammelan kunta

Päiväys ja Tammelassa 17.1.2011
allekirjoitus
Miika Tuki, arkkitehti
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Mielipiteet voi toimittaa osoitteeseen:

Yhteyshenkilö:

Tammelan kunta
Kunnanhallitus
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela

Miika Tuki
Kaavoittaja
Tammelan kunta
31300 Tammela
puh 050 464 32 74
miika.tuki@tammela.fi
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Tavoitteellinen aikataulu
1. Kaavoituspäätös
KH§41
7.2.2011
Kunnanhallituksen
päätös

Osalliset

Hämeen
ELY-keskus / Y
Uudenmaan
ELY-keskus / L
Museovirasto
Hämeen liitto
Kunnan viranomaistahot
Tekninen lautakunta / vesihuoltolaitos
Ympäristölautakunta
Aluepelastuslaitos
SSP Yhtiöt Oy

puh 03 41201

kevät 2011

syksy 2012

talvi
2014

syksy
2014

talvi
2015

2. Osallistumisja arviointisuunnitelma
nähtävillä 30 vrk

3. Kaavaluonnos

4. Kaavaehdotus

5. Hyväksymispäätös

Voimaantulo

nähtävillä 30 vrk

nähtävillä 30 vrk

Vireille tulosta
tiedottaminen,
tavoitteet
lausunnolle /
neuvottelu tarv.
’’

Tilaisuus mielipiteen
esittämiseen kaavaa
valmisteltaessa
lausunnolle/
neuvottelu tarvittessa
’’

’’

’’

’’

’’

Mahdollisuus tehdä
kirjallinen huomautus
lausunnolle/
neuvottelu tarv.
lausunnolle/neuvottelu tarv.
lausunnolle/neuvottelu tarv.
lausunnolle/neuvottelu tarv.

Ilmoitus
kuulutus
kirjallisesta
pyynnöstä
oikaisukeTiedoksi
hoitusmahd.
kirje
oikaisuke”
hoitusmahd
tiedoksi
”
tiedoksi

”

Kunnanvaltuuston hyv.
lausunnolle /
neuvottelu / kokous
”

lausunnolle /
kokous

lausunnolle /
kokous

tiedoksi

”

”

tiedoksi

Tiedoksi kirje /
lausunnolle
’’

lausunnolle

lausunnolle

tiedoksi

tiedoksi

’’

’’

tiedoksi

tiedoksi

Elenia Oy

”

”

’’

tiedoksi

tiedoksi

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä

”

”

”

tiedoksi

tiedoksi

Valitusoikeus
Kuulutus
paikallislehdessä /
kirje
”

Kuntalaiset ja
yhteisöt

Kuulutus paikallislehdessä

Kuulutus paikallislehdessä /
tarvittaessa yleisötilaisuus

Kuulutus paikallislehdessä /
tarvittaessa yleisötilaisuus

Omistajat,
vuokran-haltijat

Kuulutus paikallislehdessä / kirje

Kuulutus paikallislehdessä / kirje /
neuvottelu tarvittaessa
kuulutus paikallislehdessä /
tiedoksi kirjeellä
Kuulutus
paikallislehdessä

Kuulutus /kirje
/ neuvottelu tarvittaessa
Kuulutus / kirje

Naapurit

Muut kuntalaiset

Päiväm
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Toteutunut
aikataulu

Kuulutus / kirje

Kuulutus
paikallislehdessä

Kuulutus
Kuulutus
11.3.2011
15.11.2012
Nähtävillä
Nähtävillä
14.3.-13.4.2011
19.11.-19.12.2012
päiv. 8.3.2011, 9.10.2012, 10.2.2014, 20.11.2014 Miika Tuki
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Kuulutus
paikallislehdessä

Kuulutus
paikallislehdessä

’’

”

”

’’

’’

Kuulutus
17.4.2014
Nähtävillä
22.4. - 21.5.2014
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Johdanto
Eerikkilän asemaakaava-alue sijaitsee Tammelan kunnan lounaisosassa. Alue rajautuu idässä Hämeen Härkätiehen, pohjoisessa Urheiluopistontiehen, lännessä maanomistusrajaan ja etelässä Ruostejärveen.
Selvitysalue on metsäinen ja eteläpuolella on Ruostejärvi sekä kapean harjun eristämä Leppilampi. Eerikkilän urheiluopiston alueella on runsaasti urheilua palvelevia rakennuksia kuten urheilukenttiä, palloiluhalli majoitustiloja. Leppilammen länsireunalla
on useita loma-asuntoja.

2

Suojelutiedot
Eerikkilän asemakaava-alueella ei ole aikaisempia merkintöjä luonnonsuojelualueista
tai kohteista
Asemakaava-alueen länsipuolella sijaitsee Ruostejärven I-luokan pohjavesialue
(0483409) ja Hämeen Härkätien itäpuolella Kukkoharjun valtakunnallinen kumpumoreenimuodostuma (MOR-Y03-062). Pohjavesialue on vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialueita.

3

Selvitysmenetelmät
Kartan ja ilmakuvien, Corine maastotietokannan tarkasteltiin aluetta kokonaisuutena,
laadittiin osa-aluejako ja arvioitiin kohteet, jotka vaativat maastossa tapahtuvaa inventointia. Maastotyöt tehtiin kasvillisuuden ja linnuston osalta kesäkuussa (16.6 klo
5 -14. ja 27.6 klo 8-15). Liito-oravatarkistus alueella tehtiin 14.4.
Erityistä huomiota kiinnitettiin alueella esiintyviin rantakasvillisuuteen, lehtoihin, puronvarsiin, soihin, muihin luonnonoloiltaan poikkeaviin kohteisiin, joissa saattaa olla
luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain suojaamia luontotyyppejä tai muita arvokkaita elinympäristöjä. Alueiden luontosisältö kuvattiin ja laadittiin luontoteemakartta
paikkatietokantaan.
Maastossa havainnoitiin liito-oravia, linnustoa, lepakoita ja kasvillisuutta sekä muuta
huomionarvoista lajistoa. Luontoselvityksen maastokäynneistä ja raportoinnista vastasi FM Seija Väre. Paikkatietotarkastelut on tehnyt Tkl. Siru Parviainen Sito Oy:stä.

4

Selvitysalueen luonto
Eerikkilän alue sijaitsee harjualueella. Maaperä on hiekkaa ja hiekkamoreenia. Leppilammen erottaa Ruostejärvestä 20-30 metrin levyinen, karkeasta hiekasta ja sorasta
muodostunut, jyrkkäpiirteinen harjualue. Harju on paikoin neljä metriä korkeammalla
järvien vedenpinnasta.

4.1

Osa-alueiden luonto
Alueelle muodostettiin ilmakuvien ja maastokäyntien perusteella osa-aluejako (karttaliite 1).
Kuviokohtaiset kasvillisuuskuvaukset:
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1. Länsiosan metsä on ojitettua kuivan kankaan kuusikkoa, jossa sekapuuna on koivua ja mäntyä. Ojien varrella kasvillisuus on rehevämpää. Puustoa on harvennettu.
2. Kuivan kankaan männikkö on harvennettu vuonna 2010. Aluskasvillisuutena on
puolukkaa, mustikkaa ja kanervaa.
3. Kostea tuoreen kankaan painanne, jossa aluskasvillisuutena on metsätähteä, lillukkaa, metsäimarretta, metsäkurjenpolvea, oravanmarjaa, metsätähteä ja Kaivetun
ojan reunoilla on rehevämpää metsänalvejuurta.
4. Harjukatkelma urheilukentän päädyssä on karun kankaan männikköä. Aluskasvillisuutena on puolukkaa sianpuolukkaa ja kanervaa.
5. Pohjoisin kulmaus on kuivaa kangasta ja kasvaa varttuvaa harvennettua mäntyä
6. Rakennusten välillä olevalla pohjoisrinteellä kasvaa tuoretta kuusikkokangasta sekapuustona kuusi ja koivu. Rinteen yläosassa on useita suuria siirtolohkareita polkujen varsilla. Harvassa pensaskerroksessa kuusi ja pihlaja. Rannan tuntumassa on
nuorta noin viisi metristä istutuskuusikkoa. Kuvion eteläosassa on nuorta sekametsää. Urheiluopiston ravintolarakennuksen kohdalla puusto on kaadettu ja alueella on
tehty maastonmuotoilu ja -täyttötöitä.

Kuva 1. Opiston rakennusten länsipuolella rakennetaan
7. Harjun päällä kulkee noin 1-2 metrin levyinen kulunut polku. Puusto on järeää
männikköä ja aluskasvillisuutena kasvaa puolukkaa ja kanervaa. Kasvillisuus on koko
harjun alueella kulunutta (ks. kansikuva). Harjun itäpäässä on muutaman metrin levyinen kaivettu kanava, jonka kautta Leppilampi on yhteydessä Ruostejärveen. Urheiluopiston puolella harjun päässä on tehty massiivista rakennustoimintaa ja maansiirtotöitä.
8. Leppilammen etelä- ja luoteisrannalla on isovarpuista rämettä, jossa kasvaa paikoin kilpikaarnaisia mäntyjä ja hieskoivuja. Aluskasvillisuutena on suopursu, lakka ja
juolukka mustikka ja puolukka.
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Kuva 2. Leppilammen luonnontilaista rämereunusta
9. Rantaa reunustaa isovarpuinen rämesuo.Länsireunalla on pienialainen avoin luhta,
jolla kasvaa suopursua, luhtasaraa ja harvakseltaan järviruokoa, puuttomalla osalla
on tiheä juolukkakasvusto.
10. Länsiosan harvennushakkuualue, nuorta noin 5 metristä tiheää mäntytaimikkoa
11. Alueen länsi osassa kasvaa kuivan kankaan komeaa männikköä aluskasvillisuutena puolukkaa ja kanervaa. Itäosassa on lehtomaisen kankaan metsäkuvio, jossa
kasvaa kuusta, koivua ja runsaasti kohtalaisen suuria haapoja ja myös kolopuita.
Pensaskerroksessa on pihlajaa harmaaleppää ja haapaa. Aluskasvillisuutena kasvaa
valko- ja sinivuokkoa, oravanmarjaa, sudenmarjaa, ahomansikkaa, metsänalvejuurta
ja mustikkaa. Alueella havaittiin liito-oravan jätöksiä kolopuun alla. Rannassa on Leppilampea kiertävä polku.

Kuva 3. Pohjoisrannan kuivaa- ja lehtomaista kangasta
12. Kuvio kasvaa tiheää mäntytaimikkoa, jota on harvennettu.
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13. Leppilammen rannalla on loma-asutusta. Urheiluopistolta yhteys harjun kautta
idän suuntaan on estetty aidalla. Painanteen puusto on varttunutta mäntykuusisekametsää, Vanha maa-aineksen ottopaikka on metsittymässä harmaalepällä. Purolaakson sekametsässä kasvaa kuusta, koivua ja haapaa. Merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella ei löydetty.
14. Tien varsi kasvaa varttunutta mäntyvaltaista sekametsää, jossa aluskasvillisuutena on mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, lillukkaa, oravanmarjaa, metsätähteä ja metsäimarretta.
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Linnustoselvitys
Alueen linnusto (liite 4) on kuivalle harjumetsälle tyypillistä. Aktiivisen toiminta alueella korostaa kulttuuriympäristölajien runsautta: varis, harakka, räkättirastas varpunen,
räystäspääsky ja västäräkki. Leppilammella vesilinnuista pesii sinisorsa, telkkä ja tukkasotka, lisäksi havaittiin kalalokki ja rantasipi
Kevätmuuton aikana lammella ruokaili laulujoutsenpari.
Metsäalueiden linnustossa esiintyivät tiltaltti, sirittäjä (uhanalaisuusluokka NT), pajulintu, metsäkirvinen, peippo, tali- ja sinitiainen, hömötiainen, laulurastas, mustarastas,
punakylkirastas, kirjosieppo, harmaasieppo, punatulkku, viherpeippo, keltasirkku, kivitasku, närhi, pyy, lehtokurppa, käpytikka, palokärki ja tuulihaukka.

6

Lepakkoselvitys
Suomessa yleisimpinä esiintyvien lepakkolajien kannat ovat elinvoimaisia. Eerikkilän
alueella elinympäristötarkastelun perusteella esiintyy ainakin pohjanlepakkoa ja viiksisiippaa. Lajeille sopivia kesäpiilopaikkoja on urheiluopiston rakennusten ullakoilla ja
loma-asuntojen pää- ja ulkorakennuksissa. Talvehtimispaikoiksi saattavat tällä alueella sopia viileät urheiluhallit, joissa on sopiva kosteus.
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Paikalliset luontokohteet ja toimenpidesuositus
Alueen luontoselvityksessä nousi esiin kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävää aluetta (Liitekartta1). Paikallisilla kohteilla on joitakin luontoarvoja, jotka
tulee ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Luo -merkintä tarkoittaa
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Suunnittelumääräyksissä
voidaan edelleen tarkentaa niitä toimintoja, joita alueella voidaan tehdä. Alueen kaikki
luontoalueet arvotettiin.
Taulukko 2. Kasvillisuuskuviot ja maankäytön suositukset

Kuvio

Peruste

Kaavamerkintä

9. Luonnontilainen isovarpuinen räme ja luhta yhdistymä Leppilammen rannalla

luonnon monimuotoisuus

luo -merkintä

11. Lehtomaisen kankaan
ja kuivan kankaan luonnontilainen metsäkuvio

luonnonsuojelulaki
luontodirektiivin liite VIa

luo -merkintä
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Yhteenveto
Eerikkilän alueen luonto on alueella tapahtuvan ulkoilu- ja urheilutoiminnan vaikuttamia ja osittain metsätalousmenetelmin hoidettuja. Urheiluopiston piha-alueen puustoa
on harvettu viime vuosina. Luontoarvot ovat vähäiset tai muuttuneet metsätalouden
tai voimakkaan kulutuksen vuoksi. Alueella on säilynyt kaksi luontoarvoiltaan paikallista kohdetta Leppilammen rämereunus sekä lehtomaisen kankaan ja kuivan kankaan luonnontilainen varttunut metsäalue. Kohteet lisäävät monipuolisuutta ulkoilumetsissä. Näiden kohteiden alueelle ei tule osoittaa rakentamista eikä myöskään
metsänhakkuita.
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Eerikkilän luontoselvitys
Arvokas luontokohde
Suunnittelualue

Osa-alueen raja

TAMMELAN KUNTA
Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen:
LAUSUNNOT:
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset:
Lausunto omana liitteenään.
Vastine:
Hirsihovin osalta kaavamääräyksiä on tarkennettu siten, että vaikkakin rakennus on suojeltu, on sitä pystyttävä
kunnostamaan ja tällöin on tarpeen varmistaa, etteivät korjaustoimenpiteet turmele rakennusta.
Liikenteen osalta selostuksessa on pyritty selventämään alueen liikenteellistä tilannetta ja Eerikkilän urheiluopiston
poikkeuksellista luonnetta omana erillisenä yksikkönään, jonka liikennemäärät eivät kasva vastaavasti kuin
kerrosalametrit lisääntyvät halli- ja majoitusrakentamisella.
Ranta-alueen puustoa suositetaan kaavaehdotuksessa säilytettäväksi ensisijaisesta harventamalla lausunnossa
esitetysti.
Luonnoksen ja ehdotuksen välillä alueelle on rakennettu toimiva viemäriverkosto ja alueen jätevedet käsitellään
Forssan jätevedenpuhdistamolla. Kaavamääräyksiin on lisätty velvoite huolehtia pohjaveden säilymisestä aluetta
rakennettaessa sekä velvoitettu esittämään suunnitelma rakennettavan alueen hulevesien käsittelystä
rakennuslupavaiheessa.
Lämmitettävien kenttien osalta asemakaava ei lisää kenttien määrää, vaan kenttä/kentät ovat jo olemassa olevia
ja olleet lämmitettyinä useiden vuosien ajan ennen kaavoituksen aloittamista. Kaavoituksella mahdollistettu
hallirakentaminen vähentänee entisestään tarvetta ulkokenttien lämmittämiseen harjoittelun siirtyessä
halliolosuhteisiin talviaikana.
Hämeen liitto
Ei huomautettavaa.
Museovirasto
Lausunto omana liitteenään.
Vastine:
Rantasaunojen osalta kaavassa on osoitettu alueellinen suojelumerkintä, sillä saunat itsessään ovat
vaatimattomia, eikä pienempi sauna päärakennuksen läheisyydessä liene alkuperäistä kokonaisuutta.
Viemäröinti alueelle on rakennettu Riihivalkamasta valtatien 2 suunnasta, ei Härkätien vartta pitkin.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Ei huomautettavaa.
FSTKY
Lausunto omana liitteenään.
Vastine:
Luonnoksen ja ehdotuksen välillä alueelle on rakennettu toimiva viemäriverkosto ja alueen jätevedet käsitellään
Forssan jätevedenpuhdistamolla. Kaavamääräyksiin on lisätty velvoite huolehtia pohjaveden säilymisestä aluetta
rakennettaessa sekä velvoitettu esittämään suunnitelma rakennettavan alueen hulevesien käsittelystä
rakennuslupavaiheessa.
Alueen sisäinen kevyenliikenteenverkko on kaavoituksella mahdollistettu siten, ettei kevyenliikenteen kulku
vaarannu. Korttelien sisäiset alueet on rajoitettu ajoneuvoliikenteeltä ja osoitettu ajoneuvoliikenteelle
pysäköintialueet alueelle saapumisen yhteyteen.
Hämeen virkistysalueyhdistys ry
Ei huomautettavaa.
Ruostejärven suojeluyhdistys ry
Lausunto omana liitteenään.
Vastine:
Katuosoite
Hakkapeliitantie 2
31300 TAMMELA

Postiosoite
Hakkapeliitantie 2
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Telefax
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TAMMELAN KUNTA
Alueen rantavyöhyke on rauhoitettu rakentamiselta, ainoa rakentaminen rannan läheisyydessä tapahtuu
kortteleissa 6 ja 7, mutta näissäkin uusi rakentaminen korvaa jo kortteleissa olevan vanhan rakentamisen. Jo
nykyisellään olemassa olevia rakennuksia kortteleissa voisi kehittää ja tarvittaessa laajentaakin
rakennuslupamenettelyllä.
Hämeen virkistysalueyhdistyksen hallinnoimalle maalle osoitettujen majoitusrakennusten osalta maapohjan
omistuksen tulisi muuttua ennen kaavoituksen loppuun viemistä. Tämä on ollut kaavaa laadittaessa
tiedossa, mutta Hämeen virkistysalueyhdistyksen toiveesta kaava-alue on ollut mukana ja sille on määritetty
rakennusoikeuksia, jotta alueen arvo maanvaihtoja mietittäessä saataisiin määritettyä mahdollisimman
tarkasti. Koska maanomistus tuskin Eerikkilän asemakaavan aikana muuttuu, tullaan alue rajaamaan
hyväksyttävän alueen ulkopuolelle ja alueen rakentaminen tutkimaan omassa kaavoituksessaan, mikäli
tähän tarvetta ilmenee.
Kaavamääräyksissä on velvoite huolehtia pohjaveden säilymisestä aluetta rakennettaessa sekä velvoitettu
esittämään suunnitelma rakennettavan alueen hulevesien käsittelystä rakennuslupavaiheessa. Myös hulevesien
imeyttämisestä on kaavassa ohjeistettu. Asemakaavoituksessa hulevesisuunnitelman tekeminen ei Eerikkilän
tapauksessa ole mielekästä, sillä alue ei tule rakentumaan kerrasta, vaan kyseessä on ennemminkin pitkän
aikavälin suuntalinjat alueen rakentumisesta. Rakennuslupavaiheen tasolle viedyt ja lähinnä kaavoittajan
näkemykseen perustuvat asemakaavamääritykset mm. hulevesiratkaisujen osalta sitoisivat alueen rakentamisen
mahdollisesti jo kymmeniä vuosia ennen varsinaista toteutumista, mikä ei olisi toivottava tilanne alueen ajan myötä
tarkentuvan muotoutumisen kannalta. Nykyisestä hulevesienkäsittelystä Eerikkilällä on esittää selvitykset.
Luonnosvaiheen selostusta on kaavaprosessille luonteenomaisesti täydennetty virallisempaan ehdotusvaiheeseen
edettäessä. Myös vaikutustenarviointia on täydennetty monen eri asian suhteen, vaikkakin ELY-keskus
lausunnossaan totesi selvitysten olevan riittävät lähinnä pohjavesiä ja liikennettä lukuun ottamatta.
Tammelan kunnan ympäristölautakunta
Lausunto omana liitteenään.
Vastine:
Alueen luontoselvitys on huomioitu kaavassa ja merkitty luontoselvityksessä esitetyt arvoalueet luomerkinnöillä.
Luonnoksen ja ehdotuksen välillä alueelle on rakennettu toimiva viemäriverkosto ja alueen jätevedet käsitellään
Forssan jätevedenpuhdistamolla. Kaavamääräyksiin on lisätty velvoite huolehtia pohjaveden säilymisestä aluetta
rakennettaessa sekä velvoitettu esittämään suunnitelma rakennettavan alueen hulevesien käsittelystä
rakennuslupavaiheessa.
Virkistysalueyhdistyksen hallinnoima maa-alue on vielä ehdotusvaiheessa mukana kaavoituksessa, minkä
jälkeen se rajataan kaava-alueen ulkopuolelle, ellei maakauppaa/vaihtoa ole suoritettu.
Alueen rantavyöhyke on rauhoitettu rakentamiselta, ainoa rakentaminen rannan läheisyydessä tapahtuu
kortteleissa 6 ja 7, joissa uusi rakentaminen korvaa jo kortteleissa olevan vanhan rakentamisen. Kaavassa
on myös osoitettu kattavat rantareitistöt. Rakentamisen esteettömyys varmistetaan rakennuslupavaiheessa.
Tammelan kunnan tekninen lautakunta
Ei huomautettavaa.
Elenia Verkko Oy
Lausunto omana liitteenään.
Vastine:
Sähköverkon tarvitsemat uudet muuntamot sijoittuvat virkistysalueille, jonne ne voidaan sijoittaa etäisyydet
kaavan mahdollistamaan rakentamiseen huomioiden.
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Kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen:
LAUSUNNOT:
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset:
Asemakaavaehdotus on 28.9.2006 vahvistetun Kanta-Hämeen maakuntakaavan mukainen. Alueella on
21.10.2013 voimaan tullut Ruostejärven osayleiskaava, ja asemakaavaehdotus noudattaa sitä lukuun
ottamatta vähäisiä poikkeamia aluevarausten rajauksissa.
Kaavoittajan mukaan liittymän parantamiseen tulee ryhtyä noin 10 vuoden kuluttua. Ely-keskus edellyttää,
että Tammelan kunta varautuu liittymän parantamisen suunnittelun ja toteuttamisen kustannuksiin.
Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole mahdollisuutta osallistua liittymän parantamisen rahoittamiseen.
Liittymän parantamisen kustannus- ja toteuttamisvastuu on kunnalla ja/tai alueen toimijoilla. Selvityksissä
esiintyvät tarvittavat järjestelyt tulee toteuttaa siinä yhteydessä, kun liikenteellinen tilanne sitä vaatii.
Liittymässä on paljon vasemmalle kääntyvää liikennettä ja siksi väistötila tai kanavointi tarvitaan
tulevaisuudessa. Maantien suunnittelun yhteydessä tulee huomioida Hämeen Härkätien kulttuurihistorialliset
arvot.
Hämeen ELY-keskuksella ei ole asemakaavaehdotukseen huomautettavaa.

Ei vastinetta.
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Hämeen liitto
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006) kohdealue on merkitty osittain matkailupalvelujen alueeksi (RM)
ja osittain retkeilyalueeksi (VR), joka on maakunnallisesti merkittävä Ruostejärven alueen retkeilyn ja
luontovirkistyksen viheralue. Kohdealue on osittain Hämeen Härkätien kulttuurimaisema-alueella ja kuuluu
kokonaisuudessaan laajaan luontomatkailun kehittämisen kohdealueeseen. Alueen läpi kulkee sekä
ulkoilureitti että hevosvaellusreitti. Ruostejärvi on merkitty virkistyskäytön kannalta tärkeäksi vesialueeksi.
Hankealue on tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella ja alueelle on merkitty
vedenottamo.
Kanta-Hämeen 4.2.2014 vahvistettu 1 vaihemaakuntakaava ei sisällä aluevarauksia tai merkintöjä
kohdealueelle. Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava on suunnittelu-vaiheessa ja luonnos sisältää
kohdealueelle sijoittuvan pohjavesialueen päivityksen suunnittelumääräyksineen.
Eerikkilän urheilu-, matkailu- ja vapaa-ajantoimintojen vahvistaminen on maakunnan kehittämisstrategioiden
kannalta erittäin tärkeää ja alueen kaavoitus on hyvä saada ajanmukaiseksi. Asemakaavaehdotuksesta ei
ole huomauttamista, se on maakuntakaavan mukainen ja Hämeen liitto puoltaa kaavaehdotuksen
hyväksymistä
Ei vastinetta.
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Museovirasto
Tammelan kunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Eerikkälän asemakaavasta.
Museovirasto on perehtynyt kaavaehdotukseen ja toteaa, ettei siihen ole huomautettavaa.

Ei vastinetta.
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Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Tutustuttuani suunnitelmiin, totean, ettei pelastusviranomaisella ole huomautettavaa suunnittelun
periaatteisiin. Huomioitava kuitenkin on, että rakentamisen toteutuessa täysimääräisesti kaavassa osoitetulla
laajuudella, alueen riskiluokka muuttunee nykyisestä 111-luokasta II-luokkaan (Pelastustoimen
toimintavalmiuden suunnitteluohje, SM julkaisu 2112012). Tällöin nykyinen pelastustoimen valmius
kaavoitettavalla alueella ei vastaa suunnitteluohjeen vaatimuksia.
Ei vastinetta.

Katuosoite
Hakkapeliitantie 2
31300 TAMMELA

Postiosoite
Hakkapeliitantie 2
31300 TAMMELA

Puhelin
03-41201

Telefax
03-4360 407

e-mail
kirjaamo@tammela.fi

TAMMELAN KUNTA
FSTKY
Ei lausuntoa.
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Hämeen virkistysalueyhdistys ry
Kaavan tarkoituksena on mahdollista Urheiluopiston toimintojen kehittäminen vastaamaan nykypäivä ja
tulevaisuuden asettamia tavoitteita ja odotuksia. Eerikkilän toimintojen vahvistuminen, laajeneminen ja
houkuttelevuuden lisääntyminen on koko Ruostejärven alueen etu. Ruostejärven-Eerikkilän alue on tärkeä
solmukohta seudullisessa virkistysalueverkostossa. Vapaa-aikaan liittyvien majoitus- ja aktiviteettipalveluiden
kehittäminen l issä koko vapaa-ajanvyöhykkeen ja Hämeen järviylängön vetovoimaisuutta
Virkistysalueyhdistyksen hallinnoima maa-alue kaava-alueen itäosassa Leppilammen rannalla tulee
valitettavasti jättää tässä vaiheessa pois kaavasta, koska alueen maanvaihtokysymykset eivät ole
ratkenneet. Reitistöjen merkitys vapaa-ajanvyöhykkeelle on merkittävä. Leppilammen rantavyöhyke on
rauhoitettu rakentamiselta ja reittiyhteydet on kaavassa otettu hyvin huomioon.
Vastine:
Virkistysalueyhdistyksen hallinnoima maa-alue rajataan kaavan ulkopuolelle ja kaavoitusta jatketaan
tarvittaessa tältä osin omana kaavahankkeenaan.
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Jokioisten kunta
Jokioisten kunta ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa em. lausuntopyynnön mukaisesta 10.2.2014
päivätystä Eerikkilän asemakaavaehdotuksesta eikä siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Ei vastinetta.
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TAMMELAN KUNTA
Lopen kunta
Lopen kunnanhallitus toteaa, että asemakaavaehdotus on hyvin ja asianmukaisesti laadittu eikä Lopen
kunnalla ole siitä huomautettavaa. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kattavasti ja se
on sisällöltään riittävä.
Ei vastinetta.
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TAMMELAN KUNTA
Ypäjän kunta
Ypäjän kunta toteaa lausuntonaan, ettei kunnalla ole huomautettavaa laaditusta Eerikkilän
asemakaavaehdotuksesta.
Ei vastinetta.
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Ruostejärven suojeluyhdistys ry
Ruostejärven suojeluyhdistys ry:n hallitus on käsitellyt asemakaavaehdotusta kokouksessaan 18.05.2014 ja
päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:
1. Rantarakentamista on rajoitettava Ruostejärven rannalla. Hallinto-, urheilu-, matkailu- ja
majoitusrakennusten korttelialue (ennen RM-4, nyt Y-2) on aivan rannassa. Sille kaavassa esitetty uusi
rakennusoikeus (korttelit 6 ja 7, yht 2400 kem2) on liian suuri. Kaavaselostuksessa
perustellaan rakentamista olemassa olevien rakennusten korvaamisella uusilla, mutta nykyisten
rakennusten koko on vain noin murto-osa kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta.
2. Leppilammen pohjoisrannalle Virkistysalueyhdistyksen alueelle (RA-1, RA-2) on merkitty suuri
määrä lomaosakerakentamista, jonka arvioimme ympäristön kannalta olevan enemmän luontoa
kuluttavaa kuin normaali loma-asutus. Satunnaisen lomaosakkeen käyttäjän kunnioitus
ympäristöään kohtaan ei yhdistyksemme arvion mukaan yllä samalle tasolle kuin vakinaisen
loma-asukkaan. Asemakaavaselostuksessa mainittujen maanomistukseen liittyviin aikeiden osalta on ennen
kaavan hyväksymistä sovittava Sarkinniemen alueen hankkimisesta Hämeen
Virkistysalueyhdistykseen omistukseen, kuten jo osayleiskaavan valmistelun yhteydessä ehdotimme.
Ilman tätä alue on poistettava asemakaavasta kokonaan. Maanvaihdon toteutuessakin Leppilammen
pohjoisrannalla sijaitsevan Virkistysalueyhdistyksen alueen rakennusoikeutta on pienennettävä
merkittävästi.
3. Jo Eerikkilän alueelle kaavailtu matkailu- ja majoitusrakennusten korttelialueet (RM-2 ja RM-3) uhkaavat
vakavasti Leppilammen rauhaa ja herkkää ympäristöä. Yhdistyksemme epäilee herkän,
lähdepohjaisen ja matalan Leppilammen kestokyvyn ylittyvän raskaan käytön seurauksena.
Osayleiskaavan luontoselvityksessä Leppilampi ympäristöineen luokiteltiin alueeksi, jolla on
kohtalaisia luonto- ja maisema-arvoja. Yhdistyksen mielestä tämän tyyppinen matkailu- ja
majoitustoiminta ei ole suoraan urheiluopiston toimintaa tai sitä tukevaa ja rakennusoikeutta on
näissä kortteleissa pienennettävä.
4. Urheilukenttien alue VU-4 on saanut uudessa ehdotuksessa neliömäärältään rajoittamattoman
rakennusoikeuden kolmekerroksista majoitustilaa, mikäli urheilukenttää ei tarvita. Näin
epämääräinen määrittely ei voi olla osa virallista asemakaavaa ja on poistettava.
5. Urheiluhallien korttelialueelle YU-2 lisätty 20 000 kem2 kaksikerroksinen halli on liian massiivinen
paikkaan, joka on nykyistä jalkapallohallia lähempänä rantaa. Uusien urheiluhallien määrä on yli
kolminkertaistunut (9000kem2 -->29000kem2)!
6. Kaavaselostuksen kohdassa 4.4.3 ”Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja asumisympäristöön”
vähätellään erittäin suuren rakennusoikeuden mahdollistavan kaavan vaikutuksia sillä, että Eerikkilä
on alueelle ensimmäiseksi rakentunut ja mökit ovat rakennettu myöhemmin ja vieläpä parantaneet
varustetasoaan. Tämä on asiaton perustelu eikä millään tavalla pienennä mittavan rakentamisen
herkälle järviluonnolle aiheuttamaa riskiä.
Toivomme lausunnossamme esitettyjen seikkojen auttavan asemakaavan laatimisessa järven, maankäytön
ja luontoympäristön kannalta kestävään lopputulokseen, jota kaikki osapuolet pitävät hyväksyttävänä.
Ymmärrämme hyvin Eerikkilän kehittämistarpeet valtakunnallisena valmennuskeskuksena, jonka monia
palveluja myös mökkiläiset käyttävät. Sen sijaan kaavaehdotuksen mahdollistaman urheiluopiston
ydintoimintoihin kuulumattoman matkailuliiketoiminnan laajentamista emme pidä suotavana.
Ruostejärven suojeluyhdistys ry on tähän asti aktiivisesti pitkälti vapaaehtoistyöllä pyrkinyt suojelemaan
järven tilaa ja parantamaan sitä hoitotyöllään. Jatkossa tätä työtä ei voi sälyttää yksin mökkiläisten vastuulle.
Liikunta-, virkistys- ja matkailupalvelujen tavoitteellinen kehittäminen edellyttää myös muiden osapuolien,
mm. Tammelan ja muiden lähikuntien, urheiluopiston ylläpitäjän, Virkistysalueyhdistyksen sekä muiden
yhteisöjen panostusta eri tavoin järven ja luontoympäristön suojeluun. Asemakaava on tässä suhteessa
ratkaisevassa asemassa.

Vastine:
Eerikkilä on seudulla vahva strateginen toimija, jolla on suuri merkitys kunnan tunnettavuuden ja seudun
matkailun kannalta. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Eerikkilän tulevaisuuden suunnitelmat ja
kehittyminen, kuitenkin huomioiden ja minimoiden alueen kehittymisen ja rakentamisen vaikutukset
ympäristölle. Kaavoitusta on valmisteltu yhteistyössä niin Eerikkilän kuin virkistysalueyhdistyksenkin kanssa
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(virkistysalueyhdistyksen hallinnoiman maan omistavat Forssa, Humppila, Jokioinen, Loppi, Tammela ja
Ypäjä).
1. Alueen rantavyöhyke on rauhoitettu rakentamiselta, ainoa rakentaminen rannan läheisyydessä
tapahtuu kortteleissa 6 ja 7, mutta näissäkin uusi rakentaminen korvaa jo kortteleissa olevan vanhan
rakentamisen. Näillä osin on myös lähiympäristössä ja taustalla rakentamista, joten alueiden
rakentaminen ei muuta alueen maisemaa olennaisesti. Rakentamisen ja rannan väliin jää
asemakaavassa aina virkistykselle osoitettu luonnontilainen alue. Jo nykyisellään olemassa olevia
rakennuksia kortteleissa voisi kehittää ja tarvittaessa laajentaakin rakennuslupamenettelyllä.
Eerikkilän asemakaava-alueella viemäröinti on järjestetty ja hulevesien osalta kaava velvoittaa
imeyttämään ne maastoon suoraan vesistöön johtamisen sijaan, joten mittavia ympäristövaikutuksia
rakentaminen ei tuo, vaan parantaa ja mahdollistaa olennaisesti Eerikkilän ydinalueen palveluja.
2. Hämeen virkistysalueyhdistyksen hallinnoimalle maalle on yhdistyksen toiveesta tutkittu
majoitusrakentamista merkinnöillä RA-1 ja RA-2 osoitettuihin kortteleihin. Koska maanvaihdot eivät
toteutuneet Eerikkilän asemakaavoituksen aikana, rajattiin alue pois hyväksyttävästä
asemakaavasta.
3. Asemakaavassa on huomioitu alueen luonnonarvot ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimien
luontoselvitysten mukaisesti. Myös Leppilammen kuten muidenkin kaavan rakentamisalueiden osalta
rannan ja rakentamisen väliin on jätetty virkistykselle varattu luonnontilainen alue, joka toimii
suojavyöhykkeenä vesistön suuntaan (myös maisemallisesti). Eerikkilän asemakaava-alueella
viemäröinti on järjestetty ja hulevesien osalta kaava velvoittaa imeyttämään ne maastoon suoraan
vesistöön johtamisen sijaan.
4. Kaavaan osoitetun VU-alueen osalta ei kaavan tarkoitus ole ollut rajoittamattoman
rakennusoikeuden määrittäminen, vaan lähinnä ilmoittaa alueen jatkokäyttöä mietittäessä
mahdollisuus kaavamuutoksella osoittaa alue majoittumiseen ja matkailuun tarkoitetuille
rakennuksille. Kaavamääräystä on tarkennettu näiltä osin.
5. Eerikkilän ydintoimintaa on kautta aikojen ollut suomalaisen jalkapalloilun kehittäminen ja hyvien
harjoitusolosuhteiden tarjoaminen. Tämän mahdollistamiseksi sisäpalloiluhallien rakentaminen on
välttämättömyys kaava-alueella. Kaksikerroksinen halliratkaisu mahdollistaa toimivat olosuhteet niin
jalkapalloilulle kuin salibandyllekin samassa rakennuksessa. Maisemallisesti halli on kaavassa
sijoitettu Eerikkilän jalkapallostadionin taakse, mutta kuitenkin riittävälle etäisyydelle, jotta stadionin
sosiaalitilat ovat hallin käytettävissä.
6. Kaavaselostuksen kohdassa 4.4.3 ”Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja asumisympäristöön” on pyritty
käsittelemään vaikutuksia ihmisten elämiseen muun kuin luonnonympäristön muutosten kautta (näitä
on käsitelty mm. selostuksen kohdassa 4.4.5 ”Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin” ). Kohdassa
käsitellään lähinnä ihmisten reagoimista kasvavaan ihmismääriin alueelle, Eerikkilän alueella
järjestettävien yleisötapahtumien vaikutuksia ihmisten kokemuksiin ja mm. melu- ja
valosaastevaikutuksia. Tässä yhteydessä onkin verrattu Eerikkilän kehittymistä muuhun
kehittymiseen maailmassa – siinä missä esimerkiksi vapaa-ajanasuminen on muuttunut/muuttuu,
myös Eerikkilä toimintoineen on muuttunut/muuttuu ihmisten odotusten ja vaatimusten kasvaessa.
Eerikkilän kehittyminen on sekä Eerikkilän, kunnan, seudun ja maakunnankin tavoite. Jotta Eerikkilällä on
mahdollisuudet tähän, on sillä oltava maankäytölliset valmiudet ajattelemiensa toimintojen toteuttamiselle.
Tämä on ollut Eerikkilän kanssa yhteystyössä laaditun kaavan tavoitteena, mutta kuitenkin siten, että alueen
luonnon- ja virkistyksen arvot tulevat huomioiduksi. Suuri kunnallinenkin investointi ja olennainen tekijä
alueella on ollut vesi- ja viemärihuollon ulottuminen Eerikkilään, joka mahdollistaa paitsi puhtaan veden
tuonnin, myös ennen kaikkea jäteveden viemisen Forssan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Tämä
on parantanut olosuhteita alueella ympäristön kannalta ja mahdollistanee tulevaisuudessa myös vapaaajanasuntojen liittämisen viemäriverkostoon, mikä entisestään parantaa vesistöjen tilaa. Ympäristön ja
vesistön tila on olennainen osa alueen virkistyksellistä vetovoimaa, joten niin suojeluyhdistyksellä,
Eerikkilällä, kunnalla kuin virkistysalueyhdistykselläkin on näiltä osin yhteneväinen tavoite.
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TAMMELAN KUNTA
Tammelan kunnan ympäristölautakunta
Päätösehdotus:
Lautakunta päättää antaa Eerikkilän asemakaavaehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:
1. Alueelta tehty luontoselvitys on hyvin huomioitu kaavassa ja selvityksessä esitetyt alueet on jätetty
rakentamiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle.
2. Alueen hulevesien käsittely tulee suunnitella.
3. Virkistysalueyhdistyksen alueelle suunniteltu rakentaminen voidaan toteuttaa vain jos
virkistysalueyhdistykselle saadaan hankittua korvaavia alueita.
4. Rantamaisemien ja reitistöjen säilyminen sekä esteetön liikkuminen tulee huomioida
rakentamisessa.
Käsittely kokouksessa: Keskustelussa tuli esille huoli toisesta ulospääsytiestä. Alueella on suuriakin
tapahtumia ja näin ollen pelastustien merkitys korostuu entisestään. Huomiota kiinnitettiin myös
siihen, että parkkipaikoille on varattu melko vähän tilaa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus lisäyksellä kohtaan 4, siten että se kuuluu –
Rantamaisemien ja reitistöjen säilyminen, esteetön liikkuminen sekä toisista riippumaton
pelastustie tulee huomioida rakentamisessa.
Vastine:
Kaavamääräyksiin on lisätty velvoite huolehtia pohjaveden säilymisestä aluetta rakennettaessa sekä velvoitettu
esittämään suunnitelma rakennettavan alueen hulevesien käsittelystä rakennuslupavaiheessa. Tällöin rakentaja

esittää suunnitelman rakennuspaikalla muodostuneiden pintavesien imeyttämisestä lähimaastossa sen
sijaan, että ne johdettaisiin suoraan vesistöön. Kaavoituksen ajatuksena on vihreän ja väljän, pitkälti
luonnontilaisia alueita sisältävän korttelirakenteen muodostuminen, jonne voidaan muodostaa myös
painanteita hulevesien viivyttämiseksi ja imeytysalueita maastoon imeyttämiseksi. Jo nykytilanteessa
Eerikkilän suurten pintojen tuottamat hulevedet imeytetään maastoon alueella olevien lukuisten luonnollisten
painanteiden ja näihin rakennettujen kivipesien kautta, sillä olemassa oleva rakentaminen alueella on
lisännyt katettuja ja pinnoitettuja alueita. Alueella on asemakaavoitukseenkin osoitettu mittavia
luonnontilaisia alueita, joissa vesien on mahdollista imeytyä luonnollisesti. Vaihtoehtoisesti hulevedet
voitaisiin kerätä hulevesiviemäriin ja käsitellä/imeyttää alueella tai johtaa alueelta pois, mutta ainakin
alkuvaiheessa ratkaisu perustuu luonnonmukaiseen maahan imeytykseen, sillä katto-, pihalaatoitus- ja
pysäköintialueilta valuvat vedet eivät ole erityisen kuormitteisia.
Asemakaavoituksessa tarkkojen hulevesisuunnitelman tekeminen ei Eerikkilän tapauksessa ole ollut mielekästä,
sillä alue tuskin rakentuu kerrasta, vaan kyseessä on ennemminkin pitkän aikavälin suuntalinjat alueen
rakentumisesta. Rakennuslupavaiheen tasolle viedyt ja lähinnä kaavoittajan näkemykseen perustuvat
asemakaavamääritykset mm. hulevesiratkaisujen osalta sitoisivat alueen rakentamisen mahdollisesti jo kymmeniä
vuosia ennen varsinaista toteutumista, mikä ei olisi toivottava tilanne alueen ajan myötä tarkentuvan
muotoutumisen kannalta.
Virkistysalueyhdistyksen hallinnoima maa-alue rajataan kaavan ulkopuolelle ja kaavoitusta jatketaan
tarvittaessa tältä osin omana kaavahankkeenaan.
Alueen rantavyöhyke on rauhoitettu rakentamiselta, ainoa rakentaminen rannan läheisyydessä tapahtuu
kortteleissa 6 ja 7, joissa uusi rakentaminen korvaa jo kortteleissa olevan vanhan rakentamisen. Kaavassa
on myös osoitettu kattavat rantareitistöt. Rakentamisen esteettömyys varmistetaan rakennuslupavaiheessa.
Alueen vaihtoehtoinen pelastusreitti lännen suunnasta mahdollistuu, mikäli tästä päästään sopimukseen
kaava-alueen ulkopuolella olevan yksityisen maanomistajan kanssa.
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Elenia Verkko Oy
Elenia Oy pyytää varaamaan suunnitellulle kaava-alueelle ET-alueet nykyisiä puistomuuntamoita varten.
Lisäksi pyydämme varaamaan viisi uutta ET – aluetta puistomuuntamoiden sijoittamista varten oheisen
liitekartan osoittamiin paikkoihin tai niiden välittämään läheisyyteen. Varattavan alueen tulisi olla kooltaan
vähintään 10 m x 10 m. Vähimmäisetäisyydet ET - alueelle sijoitettavasta puistomuuntamosta lähimpiin
julkisiin rakennuksiin tulee olla 15 m ja muihin rakennuksiin 6 m.
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee 20 kV ja 0,4 kV -maakaapeleita ja ilmajohtoja oheisen suuntaa-antavan
liitekartan mukaisesti. Pyydämme huomioimaan nykyisille 20 kV -ilmajohdoille vaadittavat turvaetäisyydet
rakennuksiin. Vaakasuunnassa rakennuksen etäisyys 20 kV -ilmajohtoon on oltava vähintään 6,0 m
uloimmasta johtimesta mitattuna. Mahdolliset sähkölinjojen muutostöistä aiheutuvat kustannukset
laskutetaan työn tilaajalta.
Vastine:
Sähköverkon tarvitsemat uudet muuntamot sijoittuvat virkistysalueille, jonne ne voidaan sijoittaa etäisyydet
kaavan mahdollistamaan rakentamiseen huomioiden.
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TAMMELAN KUNTA
Lassi ja Terttu Rämö
Olemme julkituoneet useampaan otteeseen kielteisen kantamme po. kaavaehdotukseen, joka on eri
vaiheissa ollut esillä. Toistamme kielteisen kantamme niillä perusteluilla, jotka olemme esittäneet
asiassa aikaisemmissa kirjeissämme. Erittäin sopimattomana pidämme suunnitelmaa ottaa osa
yleiseksi virkistysalueeksi pyhitettyä aluetta kaavoituksen piiriin. Kokemuksesta tiedämme, että
urheiluopisto on jo nyt aivan liian suuri häiriötekijä alueella, joten sen edelleen laajentamisesta pitää
luopua.
Vastine:
Eerikkilä on seudulla vahva strateginen toimija, jolla on suuri merkitys kunnan tunnettavuuden ja seudun
matkailun kannalta. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Eerikkilän tulevaisuuden suunnitelmat ja
kehittyminen, kuitenkin huomioiden ja minimoiden alueen kehittymisen ja rakentamisen vaikutukset
ympäristölle. Kaavoitusta on valmisteltu yhteistyössä niin Eerikkilän kuin virkistysalueyhdistyksenkin kanssa
(virkistysalueyhdistyksen hallinnoiman maan omistavat Forssa, Humppila, Jokioinen, Loppi, Tammela ja
Ypäjä).
Eerikkilän kehittyminen on sekä Eerikkilän, kunnan, seudun ja maakunnankin tavoite. Jotta Eerikkilällä on
mahdollisuudet tähän, on sillä oltava maankäytölliset valmiudet ajattelemiensa toimintojen toteuttamiselle.
Tämä on ollut Eerikkilän kanssa yhteystyössä laaditun kaavan tavoitteena, mutta kuitenkin siten, että alueen
luonnon- ja virkistyksen arvot tulevat huomioiduksi.
Hämeen virkistysalueyhdistyksen hallinnoimalle maalle on yhdistyksen toiveesta tutkittu
majoitusrakentamista merkinnöillä RA-1 ja RA-2 osoitettuihin kortteleihin. Koska virkistysalueyhdistyksen
hallinnoiman maa-alueen asemakaavoituksen toteutumisen ehtona oli maanvaihtojen toteutuminen, eivätkä
maanvaihdot toteutuneet Eerikkilän asemakaavoituksen aikana, rajattiin alue pois hyväksyttävästä
asemakaavasta.
Näin ollen Eerikkilän alue ei laajene kaavoituksella virkistysalueyhdistyksen hallinnoimalle alueelle, vaan
alue jää edelleen luonnontilaiseksi ja vain virkistykselle tarkoitetuksi. Hyväksyttävän kaavan toimenpiteet
kohdistuvat Eerikkilän itsensä omistuksessa oleville alueille.
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
834 Tammela Täyttämispvm
19.11.2014
Kaavan nimi
Eerikkilän asemakaava
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
17.02.2014
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
11.03.2011
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
24,1300
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
24,1300
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
24,1300

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
69650
0,29

7,2515

30,1

56900

11,1879
3,1676
2,0671
0,4559

46,4
13,1
8,6
1,9

0
11690
0
1060

Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[%]

0,78

0,37
0,23

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
24,1300

Kerrosalan muut. [km² +/-]
47630

7,2515

36020

11,1879
3,1676
2,0671
0,4559

0
10585
0
1025

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
1
923
1
923

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
Y
YU
C yhteensä

Pinta-ala
[ha]
24,1300

7,2515
2,6899
4,5616

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
69650
0,29

30,1
37,1
62,9

56900
16900
40000

0,78
0,63
0,88

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
24,1300

Kerrosalan muut. [km² +/-]
47630

7,2515
2,6899
4,5616

36020
7536
28484

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
VU
VR
R yhteensä
RM
L yhteensä
Kadut
LP
E yhteensä
ET
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

11,1879
0,1028
7,5465
3,5386
3,1676
3,1676
2,0671
0,4104
1,6567
0,4559
0,4559

Rakennussuojelu
Yhteensä
Asemakaava

46,4
0,9
67,5
31,6
13,1
100,0
8,6
19,9
80,1
1,9
100,0

0
0
0
0
11690
11690
0
0
1060
1060

0,37
0,37

0,23
0,23

11,1879
0,1028
7,5465
3,5386
3,1676
3,1676
2,0671
0,4104
1,6567
0,4559
0,4559

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
1
923
1
923
1
923
1
923

0
0
0
0
10585
10585
0
0
1025
1025

