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TAMMELAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
Hakkapeliitantie 2
33100 TAMMELA

MUISTUTUS KALLIO-RIIHIVALKAMA-RUOSTEJÄRVI - OSAYLEISKAAVALUONNOKSEEN

Tammelan  kunta  on  on  asettanut  Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi  –  osayleiskaavaluonnoksen  nähtäville
ajalla  15.8.-13.9.2016.  Ruostejärven  suojeluyhdistys  ry:n  hallitus  käsitteli  osayleiskaavaluonnosta
kokouksessaan 28.8.2016 erityisesti Ruostejärven lähiympäristön osalta ja päätti tehdä seuraavat  ykilöidyt
muutosvaatimukset:

1. Pirttiniementien  ja  Eerikkilän  välinen  uusi  tieyhteys  on  kokonaan  poistettava  kaavasta.  Jos
pelastusviranomaiset  ehdottomasti  vaativat  pelastustietä  tätä  kautta,  on  se  järjestettävä
kevyemmällä, kauttakulkuliikenteen estävällä tavalla.

2. Pirttiniementien varren pientaloasumisen yhteyteen ehdotettu matkailupalvelujen alue on poistettava.

3. Nissiläntien ja Pirttiniementien välinen tietyhteys  samoin kuin tällä  välille  kaavailtu  ulkoilureitti  on
poistettava.

4. Kesäsiirtolasta 2-tien vartta Pirttiniementien risteykseen kaavailtu ulkoilureitti on vedettävä aivan tien
viertä pitkin, mahdollisimman kauas Ruostejärven rannan mökkiasutuksesta. 

Seuraavassa on laajemmin kuvattu taustoja Ruostejärven lähialueesta,  kerätty poimintoja tätä koskevista
kaavaehdotuksista, kommentoitu yksityiskohtaisemmin kaavaehdotusta sekä perusteltu muutosvaatimuksia.

Taustaa Ruostejärvestä ja lähiympäristöstä

Ruostejärven pinta-ala on n.170 ha, keskisyvyys 3-4 m ja syvimmät kohdatkin vain n.10 m. Veden viipymä
järvessä on keskimäärin 2,4 vuotta. Ruostejärvi on Loimijoen vesistön latvajärvi, johon vedet tulevat ympä-
röivistä metsistä ja soilta. Järven rannoilla käy vierailijoita vuosittain jopa 75 000 - 80 000 henkeä. Eniten
kävijöitä  on  Eerikkilän  Urheiluopistolla,  Hämeen Luontokeskuksessa  sekä sen  vieressä  olevalla  hienolla
uimarannalla. Järven rannalla on noin 100 vapaa-ajan kiinteistöä. 

Ruostejärven suojeluyhdistys ry on perustettu yli 40 vuotta sitten pitämään huolta järven tilan säilymisestä.
Jäseniä  yhdistyksessä  on  noin  70,  joista  osa on  myös  järven  rannalla  sijaitsevia  yhteisöjä,  suurimpana
Eerikkilän urheiluopisto. 

Ruostejärven ekologinen tila on Suomen Ympäristökeskuksen virallisen luokituksen mukaan “hyvä” (SYKE /
Vesikartta,  vedenlaatuluokitus  2013).  Veden  laatua  kuvaavat  mittaustulokset  ovat  pysyneet  kohtuullisen
vakaina, lukuun ottamatta humuksen aiheuttamaa veden tummumista. Kuitenkin paikallisesti on tapahtunut
huolestuttavia muutoksia, mm. vesikasvuston lisääntymistä ja sinileväesiintymiä pienissä lahdelmissa.

Ruostejärven  itäosalla  on  voimassa  vuonna  2014  hyväksytty  osayleiskaava,  jonka  pohjalta  laadittu
asemaakaava mahdollistaa Eerikkilälle runsaan lisärakentamisen. Nyt puheena oleva osayleiskaavaehdotus
käsittää Ruostejärven  länsiosan  sekä Kallion  ja Riihivalkaman kylät.  Myös  Ruostejärven lounaisranta  2-
tiehen asti  kuuluu kaava-alueeseen. Tien toiselta puolelta alkaa juuri vahvistamisvaiheessa oleva Letkun
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osayleiskaavan alue. Ruostejärven ympäristön tulevan käytön ja vesistön tilan kannalta näitä kaava-alueita
tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena. 

Hämeen  maakuntakaavassa  (vuodelta  2006  myöhempine  vaihepäivityksineen)  Ruostejärven  itäpuolella
kulkeva Härkätie lähiympäristöineen on merkitty maisemallisesti tärkeäksi alueeksi. Eerikkilä ja Ruostejärven
itäosan  niemet  on  merkitty  matkailupalvelujen  alueeksi.  Nämä  on  otettu  huomioon  voimassa  olevassa
osayleiskaavassa.  Koko  Ruostejärven  länsi-/pohjoispuoli  kuuluu  maakuntakaavan  ”luontomatkailun
kehittämisen kohdealueeseen (luontomatkailu)”. Tämä kohdealue käsittää myös Torronsuon kansallispuiston
lähialueineen. Maakuntakaavassa on merkitty muutamia ulkoilureittejä tälle alueelle. Käytännössä ulkoilureitit
on  toteutettu  Hämeen  Ilves-reitistön  osana  (http://infogis.infokartta.fi/infogis-hame/).  Ruostejärven
länsipuolelle on maastoon merkitty ulkoilureitit  Eerikkilästä Torronsuolle Nestorinmäen kautta sekä toinen
haara  pohjoiseen  Kaukolanharjun  alueelle.  2-tien  länsipuolelle  on  merkitty  Ilves-reitti  Ruostejärveltä
Kesäsiirtolan tienoilta Torronsuolle.

Ruostejärven  länsiosan  rannat  ovat  käytännössä  kokonaan  tiheään  rakennettua  perinteistä
kesämökkialuetta.  Ruostejärvi  oli  tunnettu  huvila-alue  jo  1800-luvun  loppupuolella.  Suurin  osa nykyisistä
rantakiinteistöistä on erotettu kantatiloista jo 1950-1960 – luvuilla ja myös rakennuskanta on osin tältä ajalta.
Viime vuosina on sukupolven ja omistajan vaihdosten ansiosta mökkien varustelutasoa parannettu ja myös
joitakin uudisrakennuksia on toteutettu.  Pirttiniemen alueella on yksi vakituinen asunto (aiemmin oli  myös
toinen) ja Mäntymäessä on tulossa yksi uusi vakituinen asuinpaikka. Mökkiläisiä on houkutellut alueelle alun
perin puhdasvetisenä tunnettu järvi metsäluontoineen, mikä on tarjonnut tähän asti varsin rauhallisen vapaa-
ajanviettoympäristön. Kaupalliset ja muut tarvittavat palvelut ovat saatavilla kohtuuetäisyydellä 2-tien kautta
Forssasta ja Tammelasta. Jotkut mökkiläiset hyödyntävät myös Eerikkilän liikuntapalveluja.

Mökkialueen ulkopuolinen alue aina Riihivalkaman ja Kaukolan kyliin saakka on lähinnä talousmetsää, jota
viime  aikoina  on  voimakkaasti  hakattu  Ruostejärven  läheisyydessä.  Alueella  on  kaksi  yksityistietä:
Pirttiniementie, josta on haara myös Mäntymäkeen sekä Nissiläntie. Kummallakin on liittymä 2-tielle ja ne on
vedetty  maastoon  palvelemaan  mökkiliikennettä,  vähäistä  vakituista  asutusta  sekä  metsänomistajia.
Läpiajomahdollisuutta näillä teillä ei  ole eikä siten myöskään kauttakulkuliikennettä. Pirttiniementien vartta
pitkin kulkee v. 2013 vedetty vesi-/viemärilinja Riihivalkamasta Eerikkilään. Ruostejärven Suojeluyhdistys oli
aktiivisesti ajamassa sitä lähes kymmenen vuoden ajan ja mm. teetti viemäröintiin liittyviä selvityksiä.

Poimintoja kaavaehdotuksesta

Kaavaselostuksen mukaan osayleiskaavan tavoitteena on paitsi kehittää kyliä ja niiden käyttöä, myös turvata
aluerajauksen  alueella  olevat  luonto-  ja  maisema-arvot  sekä  huomioida  vanha  kulttuuriympäristö.
Tavoitteena  onkin  kehittämisen  yhteydessä ohjata  täydennysrakentamista  kyläalueella.  Pyhäjärven  ja
Ruostejärven  ranta-alueiden  vapaa-ajanasutuksen  osalta  on  mahdollista  tutkia  mahdollisuus  vakituiseen
asumiseen. 

Lisäksi  kunnan  tavoitteena  on  kaavoituksella  ollut  edistää  alueen  elinvoimaisuutta  ja  elinkeinotoimintaa
kehittäen aluetta kokonaisuutena sekä uutta mahdollistaen että olemassa olevaa ympäristöä säilyttäen ja
vahvistaen.  Alueen rakenne ja palvelujen saavutettavuus  on sekin osaltaan ohjannut alueen kaavoitusta.
Ympäristölle  aiheutuvia  haittoja  on  pyritty  estämään  ohjaamalla  kyläalueilla  elinkeinotoimintaa
ympäristöhaittaa tuottamattomaksi. 

Uusia palvelujen tai teollisuuden alueita ei kaavaan ole osoitettu, vaan elinkeinotoiminta liittyy perinteiseen
kylämäiseen asumiseen ja maatilakeskuksiin. Kaavamääräyksillä pyritään vaikuttamaan alueen ympäristöön

siten, että alueesta muodostuu ihmisille terveellinen ja virikkeellinen elinympäristö.

Erityisesti Ruostejärven aluetta koskevat maininnat:

 Ruostejärven  alue  kaavassa  on  rannan  osalta  vastaavaa  vakituiseen  asumiseen  osoitettua
rantavyöhykettä  kuten  Pyhäjärvenkin  ranta,  mutta  muutoin  alueella  Eerikkilän  rooli  korostuu.
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Ruostejärven  ranta-alueella  vakituinen  asuminen  tukeutuisi  Eerikkilän  palveluihin  ja  toisaalta
mahdollistaisi asumista Eerikkilässä työskenteleville. 

 Pirttiniementien  varrelle  on osoitettu  uutta asumista (APrm),  jonka yhteyteen  voisi  myös  sijoittua
matkailutoimintaa Eerikkilän toimintoihin tai Torronsuon kansallispuistoon liittyen. 

 Asumiseen liittyvälle virkistykselle on varattu riittävät metsätalousalueet Ruostejärven ranta-alueen
ja Pirttiniementien välille (MU). 

 Pirttiniementien  varrelle  ja  edelleen  valtatien  2  ali  on  osoitettu  reittiyhteys,  jotta  Eerikkilästä  ja
Hämeen luontokeskukselta voitaisiin retkeillä sujuvasti ja turvallisesti Torronsuon kansallispuistoon. 

 Eerikkilän alueen toiminnoille on osoitettu mahdollinen laajentumissuunta pohjoispuolelle (rm-nuoli).
Mikäli  Eerikkilä ja alueen  maanomistaja sopivat  alueen käyttämisestä matkailu-alueena,  voitaisiin
alue asemakaavoittaa ja tässä yhteydessä tutkia alueen rakentaminen ja rakennusoikeudet. 

 Ruostejärven  ranta-alueella  on  myös  mahdollistettu  vakituinen  asuminen,  sillä  tämä  tukeutuisi
Eerikkilän palveluihin ja toisaalta mahdollistaisi asumista Eerikkilässä työskenteleville. Alueelle onkin
osoitettu  myös  kuivan  maan  asumista  Pirttiniementien  varrelle.  Asumisen  yhteyteen  voisi  myös
sijoittua  matkailutoimintaa.  Tällä  alueella  on  myös  huomioitu  Eerikkilän  tarpeet  Torronsuolle
johtavina reittiyhteyksinä tai laajentumisalueina. 

 Ruostejärven  alue  kaavassa  on  rannan  osalta  vastaavaa  vakituiseen  asumiseen  osoitettua
rantavyöhykettä  kuten  Pyhäjärvenkin  ranta,  mutta  muutoin  alueella  Eerikkilän  rooli  korostuu.
Ruostejärven  ranta-alueella  vakituinen  asuminen  tukeutuisi  Eerikkilän  palveluihin  ja  toisaalta
mahdollistaisi asumista Eerikkilässä työskenteleville. 

 Ruostejärven  suunnalla  on  mahdollistettu  virkistykseen  liittyvää  elinkeinotoimintaa  ja  pyritty
vahvistamaan  Eerikkilän  urheiluopiston  toimintoja  mm.  laajentumissuuntia  tutkimalla  ja
virkistysyhteyksiä osoittamalla. 

 Ruostejärven Pirttiniementien varrelle sijoitettu asumisen ja matkailutoiminnan alue voisi tuoda lisää
työpaikkoja  alueelle,  mutta  todennäköisimmin  Eerikkilän  urheiluopistolle,  sillä  alue  tukeutuisi
palveluissaan Eerikkilään. 

 Ruostejärven  alueella  on  kaavaan  osoitettu  virkistysreittejä  niin  Hämeen  luontokeskukselta  kuin
Eerikkilästä Torronsuon kansallispuistoon.  Reitin  ja valtatien 2 risteäminen on kaavassa ratkaistu
siten,  että  Pirttiniementien  paikkeilla  valtatie  2  alitettaisiin  kevyen  liikenteen  alituksella.  Reitin
valtatien  alitusta  on  suunniteltu  jo  pitkään,  mutta  aikaisemmin  alituskohta  on  ollut  enemmän
etelässä. Kaavassa alitusta esitetään pohjoisemmaksi, jotta Eerikkilässä matkailevat hyötyisivät siitä
helpommin. 

 Aikaisemmin  reitin  on  ajateltu  kulkevan  ainoastaan  Hämeen  Luontokeskukselta  Torronsuolle
Forssan  kesäsiirtolan  kautta.  Tämä  reitti  toimiikin  erinomaisesti  Hämeen  Luontokeskuksen
suunnasta  tuleville  retkeilijöille  ja  tätä  vielä  vahvistaa  Eerikkilän  ja  Luontokeskuksen  välille
rakennettava yhteys. Jos sen sijaan ajatellaan Eerikkilässä majoittuvia matkailijoita kokonaisuutena,
nousee  esiin  tarve  Eerikkilän  ja  Torronsuon  väliselle  suoremmalle  yhteydelle,  jota  voisivat  mm.
hiihtäjät  käyttää  talviaikaan.  Kaavassa  onkin  esitetty  alikulun  tuomista  pohjoisemmas,
Pirttiniementien  läheisyyteen.  Virkistysreitit  sovitaan  maanomistajien  kanssa  tai  toimitetaan
ulkoilureittitoimitus. Maanomistajat saavat reiteistä korvauksen. 

 Kaava-alueen halki menevä valtatie 2 on sekä alueen kehittämistä mahdollistava että rajoittava tekijä
–  valtatie  mahdollistaa  alueelle  hyvät  ja  nopeat  liikenneyhteydet,  mutta  tämä  tarkoittaa  myös
liittymärajoituksia  valtatielle.  Kaavoituksen  yhteydessä  voidaankin  tutkia  alueen  paikallisen
liikenneverkon mielekästä liittymistä valtatiehen, sillä jo nykyisellään tienpitäjällä on painetta alueen
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olemassa  olevien  liittymien  vähentämiseen.  Eerikkilän  alueelle  on  maakuntakaavatasolla  tutkittu
virkistysreittien ja valtatien kohtaamista esittämällä alueelle kevyenliikenteen alikulun. 

 Mikäli  Ruostejärvelle  Pirttiniementien  varrelle  alkaisi  muodostua  suuremmassa  mitassa
rakentamista,  tulisi  alue  asemakaavoitettavaksi  ennen  toteutumistaan.  Asemakaavoituksen
yhteydessä myös liikenteellisiä asioita käsitellään edelleen. 

 Kaavakarttaan  Ruostejärven  länsipuolelle  on  lisäksi  merkitty  katkoviivalla  uudet  tietyhteydet
Pirttiniementieltä Eerikkilään sekä Nissiläntieltä kauttakulkuyhteys Pirttiniementielle. Merkintöjä ei ole
selitetty eikä perusteltu kaavaselostuksessa.
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Yksityiskohtaisempia  kommentteja  ja  ehdotuksia  kaavaluonnokseen  sekä  perusteluja
muutosvaatimuksiin

Kuten  edellä  olevista  poiminnoista  ilmenee,  Ruostejärven  osalta  kaavaehdotuksessa korostuu  Eerikkilän
toimintojen kehittäminen ja laajentaminen. Sillä perustellaan niin ranta-alueen vakituisen asumisen sallimista,
uusia  pientaloasumisen  alueita,  uusia  matkailupalvelujen  alueita,  uusia  ulkoilureittejä  kuin  myös  uusia
liikenneyhteyksiä  ja –järjestelyjä.  Muulla  kaava-alueella  ei  ole  juuri  lainkaan vastaavia  uusia  ehdotuksia,
lähinnä  vain  olemassa  olevan  täydentämistä.  On  ymmärrettävää,  että  kunta  halua  kehittää
matkailuelinkeinoa  ja  merkittävän  työnantajan  toimintaedellytyksiä,  mutta  sen  pitää  tapahtua  myös
luontoarvot ja mökkiläisten intressit huomioon ottaen kestävän kehityksen hengessä. Mökkiläisethän tuovat
kiinteistöveron  lisäksi  huomattavan  määrän  rahaa  ja  osaamista  paikkakunnalle,  turvaavat  palveluja  ja
työllistävät erityisesti Tammelan tapaisessa mökkikunnassa. 

Alueen  virkistys-  ja  matkailupalvelujen  kehittäminen  perustuu  Etelä-Suomessa  ainutlaatuisen
luontoympäristön vetovoiman hyödyntämiseen. Ympäristön tilan säilyminen on tämän takia välttämätön ehto
myös  näiden  elinkeinojen  kehittämiselle.  Kaikki  kehittäminen  on  tehtävä  uhkaamatta  erityisen  herkän
Ruostejärven toistaiseksi hyvää tilaa. Tässä suhteessa niin mökkiläisten, Eerikkilän urheiluopiston kuin myös
lähiseudun asukkaiden ja kuntien intressit varmasti yhtyvät. 

Eerikkilän  toimintojen  kehittämisen  perusongelma  on  varsin  pieni  maa-alue,  minkä  johdosta  kaikki
rakennukset ja kentät on jouduttu ahtamaan aivan Ruostejärven ja Leppilammen ranta-alueille. Kummallakin
puolella  varsin  lähellä  on  vanhaa  mökkiasutusta.  Eerikkilän  toimintojen  voimakkaan  laajentumisen  takia
lähimmät naapurit ovat joutuneet kärsimään yhä enemmän voimakkaasta melu- ja valosaasteesta, mikä on
saatava  kuriin  käyttösääntöjä  muuttamalla  ja/tai  teknisin  toimenpitein.  Kaikki  Eerikkilän  vierailijat  eivät
myöskään ymmärrä jokamiehenoikeuksiin liittyviä käyttäytymissääntöjä, vaan kulkevat mökkien pihapiirissä
aiheuttaen häiriöitä ja tehden joskus myös ilkivaltaa. 

Jos  Eerikkilän  oma  alue  olisi  laajempi,  rakennusten  ja  urheilupaikkojen  sijoittelu  voisi  olla  väljempää,
kauempana rannasta ja naapureista.   Vierailijoillakin  olis  tällöin  tilaa  kulkea urheiluopiston  aluella,  jolloin
häiriöt  naapureillekin  olisivat  pienemmät.  Tässä  mielessa  kaavaehdotuksessa  esitetty  Eerikkilän  alueen
laajentuminen  on  järkevää,  mutta  suunta  voisi  olla  enemmän  Härkätielle  päin,  urheiluopiston
pääsisääntuloväylän  vieressä.  Julkisuudessa  on  esiintynyt  Eerikkilän  johdolla  laadittu  ”Forssan  seudun
matkailun Master Plan”, jossa ilmeisesti on painotettu luontomatkailua. Valitettavasti tätä suunnitelmaa ei ole
julkisesti  saatavilla,  mutta  ilmeisesti  myös  se  on  taustalla  tämänkin  kaavaehdotuksen  matkailun
edistämisehdotuksissa. Kun Eerikkilällä ei ole omilla maillaan laajentumismahdollisuutta, toimintoja yritetään
levittää joka puolelle ympäristöön,  jolloin kärsijöinä ovat  alueelta alun perin rauhaa hakeneet vapaa-ajan
asukkaat.

Luontomatkailijoita  ja  retkeilijöitä  varten  on  olemassa  hyvä  reitti  Eerikkilästä  Härkätien  puolella
Luontokeskukseen ja aina Kesäsiirtolaan asti. Härkätien itäpuolella Luontokeskuksesta Ilves-reitistöä pitkin
pääsee Liesjärven kansallispuistoon ja edelleen vaikka Hämeenlinnaan asti. Eerikkilästä länteenTorronsuolle
on olemassa niin ikään Ilves-reitistön luontopolku, joka kohtaa 2-tien Nestorinmäen kohdalla. Tällä reitillä
kulki aikoinaan  myös  hiihtolatu,  jota Eerikkilän  silloinen kiinteistönhoitaja  piti  kunnossa.  Valtatien  toisella
puolella on lähellä Torronsuon luontopolut ja myös suon laajan latuverkoston itäpää. 

Kaavaehdotuksessa  esitetty  uusi  ulkoilureitti  Pirttiniementietä  pitkin  on  tässä  mielessä  tarpeeton,  jos
perusteluna on yhteys Torronsuolle. Tällä kohtaa 2-tien toisella puolella ei ole mitään käyttökelpoista reittiä
Torronsuolle. Nestorinmäen kautta kulkeva reitti on tässä suhteessa järkevämpi ja myös 2-tien alikulku olisi
parempi  siellä,  kuten  Lounais-Hämeen  Retki  ry  on  esitttänyt  Forssan  Lehdessä  7.7.2016
(http://www.forssanlehti.fi/uutiset/20975-retkivaki-mielii-kakkostielle-alikulkua).

Pirttiniementien vartta kulkeva ulkoilureitti voisi olla järkevä, jos tavoitellaan Ruostejärven ympäri kulkevaa
reittiä.  Tällaisen  rengasreitin  pitää  kuitenkin  kaikilta  osiltaan  olla  riittävän  etäällä  mökkitonteista,  viitaten
edellä  mainittuihin  vierailijoiden  aiheuttamiin  häiriöihin.  Kesäsiirtolan  ja Pirttiniementien välillä  reitin  pitää
kulkea aivan 2-tien vartta pitkin, ei koukaten välillä olemassa olevalle mökkitielle, kuten kaavaehdotuksessa
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on  esitetty.  Samasta  syystä  myös  Mäntymäen  kautta  Nissiläntieltä  Pirttiniementielle  kulkeva
ulkoilureittimerkintä  tulee  kokonaan  poistaa.  2-tien  vartta  kulkeva  ulkoilureitti  voisi  kulkea  aina
Nestorinmäkeen  asti,  mikä  on  valtatien  alikululle  järkevämpi  paikka  kuin  Pirttiniementien  risteys.
Vaihtoehtoisesti  2-tien  suuntainen  reitti  voisi  kulkea  tien  länsipuolella.  Järkevällä  suunnittelulla  ja
toteutuksella ohjataan ulkoilijat oikeille reiteille ja vältetään tahattomat häiriöt kanta-asukkaille.

Kaavaehdotus  mahdollistaa  vakituisen  asumisen  nykyisillä  rakennetuilla  ranta-alueilla  voimassa  olevien
rakennusmääräysten  puitteissa.  Tämä on  hyvä  asia,  jos on halua muuttaa  nykyinen  vapaa-ajan asunto
pysyväksi.  Pirttiniementien  varteen  ja  Nissilän  tien  pohjoispuolelle  on  merkitty  uusia  pientaloasumisen
alueita,  joiden  toteuttaminen  edellyttää  asemakaavoitusta,  mikä  on  maanomistajien  asia.  Näihin  ei  ole
huomauttamista, paitsi että perustelut Eerikkilän palveluihin tukeutumisesta ja Eerikkilässä työskentelevien
asumisen mahdollistamisesta ovat keinotekoisia. Asumiseen liittyvät arjen palvelut (kauppa, terveydenhoito
ym.  julkiset  palvelut)  on haettava kuitenkin Forssan tai  Tammelan keskustaajamista,  jopa  kauempaakin.
Työskentely Eerikkilässä lienee mahdollista, vaikka asuisi muuallakin. Tieyhteys Eerikkilään kulkee kuitenkin
2-tien kautta Ruostejärvi kiertäen. Tässä  mielessä Letkun ja Portaan aktiiviset kyläyhteisöt ovat ihan yhtä
lähellä Eerikkilää.

Edellä  mainittuun  asumiseen  liittyvälle  virkistykselle  on  kaavaehdotuksessa  varattu  ”riittävät
metsätalousalueet”  Ruostejärven  ranta-alueen  ja  Pirttiniementien  välille.  Tämä  alue  on  juuri  äskeittäin
hakattu suurelta osin avohakkuualueeksi, jolla ei ole juurikaan virkistysarvoa vuosikausiin. Mielenkiintoista
olisi nähdä, mitä vaikutusta MU-merkinnällä on tulevaisuudessa. Enemmän virkistysarvoa on itse järvellä ja
läheisillä kansallispuistoilla ulkoilumahdollisuuksineen.

Pirttiniementien varteen kaavaillun pientaloalueen yhteyteen on ehdotettu myös matkailupalvelujen aluetta
(rm).  Tämä  ei  ole  mitenkään  perusteltua,  koska  Eerikkilän  alueella  ja  Härkätien  varrella  on  –
maakuntakaavan  mukaisesti  –  runsaasti  mahdollisia  matkailupalvelualueita,  jotka  jatkuvat  2-tien  toisella
puolen.  Letkun  osayleiskaavassa  todetaankin:  ”Hämeen  Härkätien  varsi  on  katsottu  otolliseksi
matkailupalveluja  ja  asumista  yhdistäväksi  alueeksi”.  Matkailupalvelujen  keskittäminen  sinne  hyvien
kulkuyhteyksien  varteen  on  järkevämpää  kuin  ripottelu  “pitkin  metsiä”  lisäämään  häiriöitä  muuten
rauhallisella alueella.

Pirttiniementien ja Eerikkilän välille on kaavakartassa paksulla katkoviivalla merkitty ilmeisesti uusi tieyhteys,
jonka merkitystä  ei  ole  missään avattu.  Kaavoittajalta  saadun  tiedon  mukaan kyseessä  on  ohjeellinen  /
vaihtoehtoinen tielinjaus, jonka tavoitteena lähinnä pelastustie Eerikkilään. Tämä kauttakulun mahdollistava
tiemerkintä on ehdottomasti poistettava, koska houkutus käyttää tätä yhteyttä Forssaan päin suuntautuvaan
asiointiin  Härkätien sijasta lisäisi  kohtuuttomasti rauhallisen ja kapean Pirttiniemen yksityistien liikennettä,
häiriten sekä nykyistä mökkiasutusta että kaavailtua pientaloasutusta. Tien rakennekaan ei tätä kestäisi ja
liikenneturvallisuus  vaarantuisi  erityisesti  2-tien  liittymässä.  Tienpitäjällä  on  kaavaselostuksen  mukaankin
paineita  olemassa  olevien  liittymien  vähentämiseen,  joten  liikennettä  ei  varmasti  haluta  ohjata  hyvin
varustetusta Härkätien risteyksesta läheiseen pikkutien liittymään. 

Jos pelastusviranomaiset ehdottamasti vaativat  jotain ”hätätilayhteyttä” Eerikkilään Pirttiniementien kautta,
se voidaan varmasti toteuttaa rakentamalla ko. välille ulkoilureittiyhteys niin, että pelastusajoneuvolla ajo on
mahdollista, mutta ajoneuvoliikenne on muuten estetty esim. puomeilla. Kokonaisuuden kannalta järkevämpi
olisi  uusi  tieyhteys  Eerikkilästä  Kaukolantielle,  kuten  Forssan  seudun  strateginen  rakennetarkastelussa
vuodelta  2011  on  esitetty.  Kyseisellä  välillä  on  jo  metsäautoteitä,  joita  voisi  hyödyntää  uuden  tien
rakentamisessa.  Tämä  tieyhteys  toimisi  myös  kiertotienä,  jos  2-tien  liikenne  Härkätien  ja  Kaukolantien
risteysten välillä joudutaan katkaisemaan esim. liikenneonnettomuuden takia. 

Nissiläntien  ja  Pirttiniementien  välille  on  myös  merkitty  Mäntymäen  kautta  kulkeva  uusi  tieyhteys
katkoviivalla.  Tämä  on  täysin  tarpeettomana  poistettava  samoin  kuin  välille  ehdotettu  ulkoilureitti.
Kauttakulkumahdollisuus  lisäisi  vain  ulkopuolisten  kauttakulkuliikennettä  ja  toisi  häiriöitä  rauhalliselle
alueelle. Mitään nähtävissä olevaa tarvetta uudellle kauttakulkuyhteydelle ei ole.
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Eerikkilän  ja  luontomatkailun  kehittämissuunnitelmat  merkitsevät  joka  tapauksessa  vierailijoiden
huomattavaa  lisäystä  jo  nyt  suureen  kävijämäärään  Ruostejärven  alueella.  Mahdollinen  lisäkuormitus
aiheuttaa  merkittävän  uhkatekijän  Ruostejärven,  Leppilammen,  läheisen  luontoympäristön  ja  tärkeän
pohjavesialueen  tilalle.  Osayleiskaava  on  tässä  tapauksessa  laadittava  erityisen  huolella  niin,  että  koko
Ruostejärven alueen kuormitus ei kasva hallitsemattomasti ja että kaikki riskitekijät minimoidaan. 

Kaavavalmistelussa  on  laadittu  monenlaisia  ympäristö-  ja  luontoselvityksiä,  mutta  alueen
kannalta  keskeisen  Ruostejärven  osalta  vaikutusten  arviointi  puuttuu.  Tämä olisi  syytä  tehdä
ottaen huomioon kaavan mahdollistamat lisärakennusoikeudet, kävijä- ja matkailijamäärien lisäys
sekä järveen tätä kautta aiheutuva lisäkuormitus. Ruostejärven lähiympäristön alueella on kohta
kolme  erillistä  osayleiskaavaa  maakuntakaavan  lisäksi.  Aluetta  pitäisi  nyt   tarkastella  myös
yhtenä  kokonaisuutena,  niin  merkittävä  alue  on  luonnon,  virkistyksen,  asumisen  ja matkailun
kannalta.

Toivomme  tässä  esitettyjen  seikkojen  auttavan  osayleiskaavan  laatimisessa  järven,  maankäytön  ja
luontoympäristön  kannalta  kestävän  lopputulokseen,  jota  kaikki  osapuolet  pitävät  hyväksyttävänä.
Ruostejärven  suojeluyhdistys  ry  on  tähän  asti  aktiivisesti  pitkälti  vapaaehtoistyöllä  pyrkinyt  suojelemaan
järven tilaa ja parantamaan sitä hoitotyöllä. 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 yh-
teisöjen panostusta  eri  tavoin  järven ja luontoympäristön suojeluun.  Osayleiskaavat  ja erillisten kaavojen
yhteinen tarkastelu on tässä suhteessa tärkeässä asemassa. 
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