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1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa noudatetta-
vista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioimisesta. 
 
OAS:n tarkoituksena on antaa selkeä käsitys kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista ja selvittää miten 
ja milloin osalliset voivat vaikuttaa kaavoitusprosessiin ja mistä he saavat tietoa kaavoituksesta. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko suunnittelutyön ajan 
ja on nähtävillä kaupungin www-sivuilla (sastamala.fi) sekä maankäytön ilmoitustaululla Sastamalan 
kaupungintalolla Aarnontie 2 A, 2.kerros. 
 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

2.1. VIREILLE TULO  

Asemakaava sisältyy Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelman 2019-2020 vuonna 2019 käynnistet-
täviin asemakaavahankkeisiin. 
 
Asemakaava on tullut vireille vuonna 2019 nimellä ”Karkun asemanseudun asemakaava ja asema-
kaavanmuutos 2019”. Asemakaava laaditaan Sastamalan kaupungin aloitteesta. 
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Alueella on voimassa vuonna 1986 vahvistettu asemakaava ja 1960 hyväksytty rakennuskaava. 
Asemakaava ja rakennuskaava eivät nykyisessä muodossaan vastaa toteutunutta tilannetta. Ne ei-
vät myöskään mahdollista ympäristöön soveltuvaa pientalorakentamista. Osa vanhasta rakennus-
kaavasta kumotaan, sillä kumottavalla alueella ei nähdä olevan tarvetta asemakaavalle.  

 
Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on turvata alueen nykyinen käyttö ja tutkia alueen kehittä-
mismahdollisuuksia, osoittaa muinaisjäännöskohteet ja tutkia suojelumerkintöjen sisällyttämistä 
asemakaavaan.  

2.2. SUUNNITTELUALUE   

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan 51. kaupunginosassa eli Karkun Palvialassa. Alue rajautuu ete-
läreunasta Hörssintiehen ja pohjoisessa Maakunnantiehen. Alueeseen kuuluvat korttelit 19 ja 30 se-
kä Asemantie, osa Alituskadusta ja Kirjurinkadusta, Karkun aseman rata-aluetta, puistoaluetta ja 
asemakaavoittamatonta aluetta Maakunnantien eteläpuolelta.  
 
Alueelle sijoittuvat muinaisjäännökset Rautatiealue 1 (mj-tunnus 912010052) ja Rautatiealue 2 
(912010053), rautakautinen asuinpaikka Rautatiealue 3 (912010054) ja historiallisen ajan pajan 
paikka Harsu (mj-tunnus 1000007531). 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin n.11,5 ha ja kokonaispinta-ala mukaan lukien kumottavan ase-
makaavan pinta-ala on noin 15 ha. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä: 790-
434-5-122, 790-51-19-1, 790-434-3-95, 790-434-2-3, 790-434-3-1, 790-434-3-54, 790-434-3-77, 
790-434-9-1, 790-434-9-3, 790-434-3-1, 790-434-3-96, 790-434-2-38, 790-434-2-3, 790-434-2-37, 
790-434-3-1, 790-51-9901-0 ja 790-871-1-111. Kumottava rakennuskaava sijoittuu osalle kiinteistö-
jä: 790-412-1-135, 790-412-1-33, 790-412-1-156, 790-412-1-1, 790-434-9-24, 790-434-9-35 ja 790-
434-3-95. 
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KUVA 2: Ortoilmakuva suunnittelualueesta, mukaan lukien kumottava rakennuskaava-alue, sekä lähiympäris-
töstä 

 
KUVA 3: Suunnittelualueen rajaus opaskartalla 
 

2.3. VAIKUTUSALUE 

Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat, kuten esim. vaikutukset palveluiden saa-
tavuuteen.  
 
Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä alueelta, jolla 
kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia.  

2.4. NYKYTILANNE JA VOIMASSAOLEVAT KAAVAT 

Maakuntakaava 

 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.  
 
Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Voimaantulosta 
on kuulutettu 8.6.2017. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 
kokouksessaan 27.3. Hyväksymispäätöksestä on tullut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan 
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12 valitusta. Yksikään valituksista ei koskenut Sastamalaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
mukaisesti maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntakaavaan ei tehdä muutoksia. Hallinto-
oikeuden aiemmat päätökset muutoksista on kumottu.  
 
Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1. maakuntakaa-
van, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa kos-
kevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta 
Satakunnan maakuntakaavan. 
 
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja 
muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisäl-
tää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalli-
sesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät 
virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työ-
paikkojen sekoittuneena alueena.  
 
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa osittain virkistysalueelle rata-alueen eteläreunan osalta. 
Junaradan varteen on merkitty ulkoilureitti, jolla osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittä-
vät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisen tarpeen reitille ja yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maakunnallisesti ja seudulli-
sesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen säilymiseen suun-
taamalla reitit kulutusta kestäville alueille. 

 
Alue kuuluu myös tiivistettävän asemanseudun alueelle eli yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävään 
alueeseen, joka tukeutuu ensisijaisesti raideliikenteeseen. suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä raideliikennettä tukevaan tiiviiseen yhdyskuntarakentee-
seen sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Tiivistettävän alueen laajuus tulee tarkentaa 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
 
Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.  Avointen maisematilojen 
säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Alue sijoittuu suurimmaksi osaksi arkeologisen perinnön ydinalueelle. Merkinnällä on osoitettu mer-
kittävät laajat ja yhtenäiset arkeologisen perinnön tihentymät. Suunnittelusta määrätään, että alueel-
la sijaitsevien muinaisjäännösalueiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa 
suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon muinaisjäännösten suoja-
alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin ja/tai kulttuu-
riympäristöihin. 
 
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Karkun taajaman RKY-alueeseen. Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kult-
tuuriympäristöjen arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön omi-
naispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
 
Alueella sijaitseva Karkun rautatieasema on merkitty kohdemerkinnällä. Se on seudullisesti merkittä-
vä rautatieliikenteen asema. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon lii-
tyntäpysäköinnin tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus ja 
esteettömyys. 
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KU
VA 4: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu mustalla 
 

Yleiskaava 

Vammalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkun taajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
26.3.2003.  
 
Suunnittelualue sijoittuu yleiskaavassa keskustatoimintojen alueelle, maisemallisesti arvokkaalle pel-
toalueelle sekä rautatieliikenteen alueelle. Lisäksi joitakin pieniä osia suunnittelualueesta kuuluu lii-
kennemelualueelle sijoittuvaan pientalovaltaiseen alueeseen ja teollisuusalueeseen, jolla ympäristö 
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  
 
Keskustatoimintojen merkinnällä (C) osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hal-
linto, keskustaan soveltuva asuminen ja näihin liittyvät liikennealueet ja puistot.  
 
AP-me merkinnällä osoitetaan pientalovaltaiset asuinalueet, jotka sijoittuvat liikennemelualueelle. 
Meluntorjunta suunnitellaan alueen kaavoituksen ja rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. 
 
Maisemallisesti arvokas peltoalue (MA) varataan maa- ja metsätalouden harjoittamista varten. Alu-
eella olemassa oleviin talouskeskuksiin liittyvä täydennys- ja korjausrakentamien on sallittua ja se on 
sovitettava maisemaan.  Tavoitteena on säilyttää alueella olevat pellot ja nurminiityt avoimena mai-
sematilana. Niiden metsittäminen on kielletty. Pihapiirien ja avoimien maisemien hoidossa tulee ottaa 
huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti merkittävään Karkku-Tyrvään maisema-alueeseen. 
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Mustalla ruutukuviolla merkityt kohdat merkitsevät kyläkuvallisesti arvokkaita osa-alueita. Alue on 
omaleimainen ja sen kulttuuriympäristö ja rakennusperinne ovat arvokkaita. Uudis- ja korjausraken-
taminen, teiden rakentamis- ja korjaamistoimenpiteet sekä alueen ympäristönhoito tulee sopeuttaa 
alueen kyläkuvaan ja rakennusperinteeseen. Maisematyö-, rakennus- ja purkulupien edellytykset on 
selvitettävä näillä alueilla. Rajaukset on määritelty Palvialan alueen rakennuskannan inventoinnissa 
1994 merkittäviksi arvotettujen kohteiden mukaan.  
 
SM-aluemerkinnät osoittavat muinaismuistoalueet. Alueella on muinaismuistolain nojalla rauhoitettu-
ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaikki aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat tulee lähettää Mu-
seovirastoon tai maakuntamuseoon lausuntoa varten.  
 
Sr-1 merkinnällä on osoitettu Harsu niminen kohde, joka rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai 
maisemallisin perustein suojeltava rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslaine 41 §:n 2. momentin no-
jalla määrätään, että alueen arvokasta rakennuskantaa ei saa purkaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 
127 §:n 1. momentin nojalla määrätään, että rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman rakennus-
valvontaviranomaisen myöntämää purkamislupaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutos-
töiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti ja kyläkuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyy. Ympäristön uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kohteen rakennustaiteellisiin, kulttuu-
rihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Alueen ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. 
 
Sr-2 merkinnällä on osoitettu rautatieaseman lähiympäristön rakennustaiteellisesti, kulttuurihistorialli-
sesti tai maisemallisesti edustava rakennusryhmä, joka tulisi pyrkiä säilyttämään. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 127 §:n 1. momentin nojalla määrätään, että rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää purkamislupaa. Rakennuksissa suoritettavien 
korjaus- ja muutostöiden tulisi olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti ja kyläkuvan 
kannalta edustava luonne säilyy. Ympäristön uudisrakentaminen tulisi sopeuttaa kulttuurihistoriallisiin 
ja maisemallisiin arvoihin. Alueen ympäristön ominaispiirteet tulisi säilyttää.  
 
Rautatiealueen etelälaitaan merkitty sahalaitainen kuvio merkitsee maisemavaurion korjaustarvetta 
ratapenkereellä. Merkinnällä on osoitettu ne kohdat, jotka rikkovat alueen maisemakuvaa. Kohdat on 
selvitetty Vammala-Mouhijärvi kulttuuriympäristöjen kehittämishankkeen maisemaselvitysosassa 
1997.  
 
Meluntorjuntatarve on esitetty mustalla aaltoviivalla. Melunsuojaustarve tulee tutkia asemakaavoituk-
sen yhteydessä.  
 
Oranssilla katkoviivalla on merkitty historiallinen tielinjaus. Ympäristön uudis- ja korjausrakentami-
nen, tien korjaustoimenpiteet sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa tien varren kyläkuvaan ja raken-
nusperinteeseen. Tiestöön kohdistuvissa toimenpiteissä tulee erityisesti ottaa huomioon alueen mai-
seman, rakennetun kulttuuriympäristön ja historiallisen tiestön arvot. Merkinnällä on osoitettu näky-
vissä olevat vanhat tielinjaukset, jotka on selvitetty Vammala-Mouhijärven kulttuuriympäristöjen ke-
hittämishankkeessa. 
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KUVA 5: Ote keskustan osayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu mustalla 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja väestön 
sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden kehittymisedellytykset, infrastruktuu-
ri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. 
Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastama-
lan tulevaan kehittämiseen.  Suunnitelmassa on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infra-
struktuurin kehittämisen painopisteitä ja se ohjaa kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palvelui-
den sijoittamista. Kaupunkirakennesuunnitelma tähtää vuoteen 2030. 
 
Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä oikeus-
vaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää esimerkiksi rakennus-
lupien myöntämisen perusteena.  
 
Kaava-alue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa paikalliskeskuksen ja toimivan rautatieseisak-
keen alueelle. Se sijoittuu myös pääosin asemakaavoitetulle ja asemakaavallisen laajenemisen alu-
eille.  
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KUVA 6: Ote Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmasta 2014 

 
 

Asemakaava ja rakennuskaava 

 
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1986 ja 1998 sekä vuonna 1965 vahvistettu rakennus-
kaava  
 
Toinen asemakaavoista on vahvistettu vuonna 1986. Se käsittää Asemantien, osan Alituskadusta 
eritasoristeyksineen, rautatiealueen, erillispientalojen korttelialuetta, puistoa ja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueen. Karkun rautatieasema on suojeltu asemakaa-
vassa merkinnällä sr. Merkintä tarkoittaa, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja 
rakennuksen korjaustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo 
säilyy. 
 
Teollisuusrakennusten korttelialueesta on määrätty seuraavasti: 
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KUVA 7: Ote asemakaavamääräyksistä 
 

1998 voimaan tullut asemakaava käsittää Maakunnantien varressa sijaitsevan entisen kauppa-
rakennuksen kiinteistön. Kiinteistö sijoittuu kaavassa liikerakennusten korttelialueelle, josta määrä-
tään seuraavasti: ”Rakennusten etäisyyden naapuritontin rajoista tulee olla vähintään 4 m. Tontille 
saa rakentaa yhden asuinhuoneiston kiinteistön hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Tontin 
rakentamattomille tontin osille tulee istuttaa puita ja pensaita. Tontille on varattava vähintään yksi au-
topaikka jokaista alkavaa liikekerrosalan 60m2 kohti sekä lisäksi vähintään yksi autopaikka asuntoa 
kohti.” 
 
Rakennuskaava on hyväksytty maanmittaushallituksessa vuonna 1960. Se käsittää suunnittelualu-
eella Asemantien itäpuolelle jäävät kaavoitetut alueet. ALK-merkinnällä on osoitettu yhdistettyjen lii-
ke- ja asuinkerrostalojen korttelialue. AK-merkinnällä on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue. AK- 
ja AKL-tonteille saa rakentaa kaksikerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeutta ei ole rakennuskaa-
vassa määritelty.  
 
TTV-merkinnällä on osoitettu radan varteen yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alue. TT-merkinnällä on puolestaan osoitettu teollisuusrakennusten ja –laitosten korttelialue. Teolli-
suudelle varattujen korttelialueiden pohjoispuolella kulkeva tie on rakennuskaavassa nimetty Sasta-
malantieksi.  
 
Rakennuskaava käsittää suunnittelualueella lisäksi puistoa ja rautatiealuetta.  
 
Suunnittelualueelta on kumottu rakennuskaavaa lääninhallituksen päätöksellä 21.1.1991.  
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 KUVA 8: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualue on rajattu punaisella 

2.5. SELVITYKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

 
Asemakaavan muutoksen vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan tarpeelliset selvitykset kuten alu-
een rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja arkeologinen tarkkuusinventointi.  

2.6. MAANOMISTUS 

Sastamalan kaupunki omistaa alueelta asuinkerrostaloalueeksi kaavoitetun pellon, päiväkotina toi-
mivan rakennuksen kiinteistön sekä tämän viereisen kiinteistön. Asemantie 17 (790-434-3-95) ja 19 
(790-434-5-122) ovat yksityisessä omistuksessa, eikä liikennevirasto (valtio) omista enää kyseisille 
kiinteistöille kuuluvaa maata. Kaupunki lunasti liityntäpysäköinnin kehittämistä varten määräalan kiin-
teistöstä 790-434-5-122. 
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KUVA 9: Kaupungin maaomaisuus sinisellä, suunnittelualue rajattu mustalla 

2.7. TAVOITTEET 

Tavoitteena on saattaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää kyläkuva rikkaana ja ajallisesti mo-
ninaisena. Kaavatyössä tutkitaan rakennusten, muinaismuistojen ja muiden kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien kokonaisuuksien suojelua koskevien määräysten sisällyttämistä kaavaan sekä alueelle 
soveltuvan täydennysrakentamisen edellytyksiä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa asemakaa-
vassa liityntäpysäköinnille alue rautatieaseman läheisyydestä.  
 

3.  OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS  

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmistettaessa. Kaavoitusme-
nettely tulee järjestää siten, että kaikki suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, voivat osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituk-
sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

3.1. OSALLISET 

 
Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 
- kuntalaiset 
- kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat 
- kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset, elinkeinoharjoittajat, alueen työntekijät ja palveluiden 

käyttäjät 
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- yhteisöt tms., joiden toimialaan suunnittelussa käsitellään 
 
Viranomaiset: 
- Kaupungin eri toimialueet: konsernihallinto, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja tekninen toi-

mi 
- Pirkanmaan ELY-keskus 
- Pirkanmaan maakuntaliitto 
- Pirkanmaan maakuntamuseo 
- Aluepelastuslaitos 
- Sastamalan Vesi 
- Paikalliset sähkönsiirto- ja teleyritykset 
 
Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 62 §:n 
osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maanomista jat ja ne ’’joiden asumi-
seen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa” sekä ’’viranomaiset ja yh-
teisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään”. 
 
Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. 
 

3.2. TIEDOTTAMINEN  

Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan Sastamalan 
kaupungin yhdyskuntasuunnittelun julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä virallisissa kaupungin 
päättämissä lehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). 
 
Kaavoituksen eri vaiheisiin voi tutustua myös Internetissä www.sastamala.fi. 
 

3.3. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan luonnosvaiheen suunnittelumateriaali lähetetään vi-
ranomaisosaisille tiedoksi. 
 
Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. 
 

4.  KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: 
- Vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä kyläkuvaan 
- Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
- Vaikutukset maisemaan 
- Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-

seen 
 
Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti. Vaikutusta ar-
vioidaan laskennallisen menetelmin, asiantuntija-arvioin, erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä hyödyn-
tämällä. 
 
Maankäyttö ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.   
 

 

http://www.sastamala.fi/
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5.  KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

 
 
TYÖVAIHE 

 
SUORITUS, TIEDOTTAMINEN, 
OSALLISTUMINEN 

 
AJANKOHTA 

 
TEKIJÄT 
VIRANOMAINEN 
PÄÄTÖS 

Kaavoituksen 
käynnistäminen 

OAS:n laadinta MRL 63§ ja 64§ 
Vireille tulon kuulutus ja OAS 
nähtäville ilmoitustaululle ja kau-
pungin kotisivulle 

05 / 2019 Ymp.ltk 
 
 

Selvitykset ja 
tavoitteet 

 kesä/talvi  2019  

Suunnittelu Vaikutusten arviointi 
 

 2019/2020  

Kaavaluonnos Kaavaluonnos nähtäville yhdys-
kuntasuunnitteluun sekä 
www.sastamalankaupunki.fi 
 
Viranomaisille luonnos kommen-
toitavaksi 
 
Osalliset voivat jättää mielipi-
teensä ja huomautuksia luonnok-
sesta MRL 62§, MRL 30§ 

kevät/2020  
 
Ymp.ltk 
 
Viranomaisten 
kommentit 
 

Kaavaehdotus Kaavan tarkistaminen / täyden-
täminen / muuttaminen ehdo-
tukseksi 
 
Ehdotus nähtäville 30 pv:n ajaksi 
MRA 27§ ja lausuntojen pyytämi-
nen MRA 28§ 
 
Osalliset voivat jättää muistutuk-
sen, muistutusten vastineiden 
laadinta MRL 65§ 

kesä/syksy 2020  
Ymp.ltk 
KH 
 
Viranomaisten 
lausunnot 
 
Tarvittaessa vi-
ranomaisneuvot-
telu MRA 26§ 

Hyväksyminen Kaavan hyväksymisestä tiedote-
taan kuulutuksella ja tarvittaessa 
osallisia, MRL 67§ 

talvi 2020 KH 
 

6.  YHTEYSTIEDOT 

Lisätietoja asemakaavanmuutostyöstä:  
 
Sastamalan kaupunki,  
Maankäyttö 
sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 
 
 
 
Kaavasuunnittelija Maankäyttöjohtaja Kaavavalmistelija 
Pinja Ahola Ilmari Mattila Merja Juntunen 
p. 040 506 2520 p. 040 637 2321 p. 040 826 8417 

 

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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Työhön liittyvää materiaalia pidetään esillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.sastamala.fi 
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1. Johdanto 

1.1. Tehtävän kuvaus 
 

Rakennetun ympäristön inventointi tehdään Sastamalan kaupungin Karkun taajaman 

asemanseudun asemakaavamuutosta varten. Työn tilaajana on Sastamalan kaupunki, 

kaavasuunnittelija Pinja Ahola.  Inventoinnin tulokset, alueen historia, 

kulttuurihistorialliset ominaispiirteet, arvot ja suositukset kootaan raportiksi. 

Asemakaava-alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

ympäristöä. 

Rakennetun ympäristön tutkimus on tehty elokuussa 2019. Selvityksen ovat laatinut FM 

Jari Heiskanen. Maastossa alue on kuljettu läpi ja rakennuksia ja näkymiä valokuvattu. 

Havainnot rakennetusta ympäristöstä on kirjattu ylös. Arkistolähteinä on käytetty 

alueen vanhoja karttoja, kirjallisuutta, valokuvia ja haastatteluita. Maastotyön ja 

arkistolähteiden tutkimisen tulokset on koottu tähän raporttiin.   

 

Kartta: Asemanseudun kaava-alueen sijainti Palvialan kylässä, Karkun taajamassa, kartta MML2019. 
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1.2. Alueen kuvaus, kokonaisuudet, aikaisemmat inventoinnit ja arvot 
 

Kaava-alueen rajaus 

 

Kaava-alue sijoittuu Palvialan kylän, nykyisen Karkun taajaman vanhalle kylä- ja asema-alueelle. 

Rakennettua ympäristöä edustavat entiselle pellolle sijoittuva ja yksityiseen käyttöön siirtyneet 

rautatieasema sekä asema-alueen entiset henkilökunnan asuin- ja talousrakennukset. Asema-aukion 

reunalla on asuinkäytössä oleva entinen asuin-, kauppa- ja pankkirakennus. Ylempänä olevan vanha raitin, 

taajaman päätien varteen sijoittuvat asuinkäytössä oleva Harsun kantatalon pihapiiri sekä entisen Karkun 

kunnan hallintokeskus, jossa toimii nykyisin kirjasto ja päiväkoti. Kylään liittynyt historiallinen peltomaisema 

on merkittävissä määrin kadonnut rautatien, teollisuuden ja taajamarakentamisen seurauksena. Aseman 

liikennepalvelut toimivat edelleen, huolimatta rakennusten yksityistämisestä, kaikki Tampere-Pori radan 

junat pysähtyvät Karkussa.  

Valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön rajaus 

RKY-2010, Karkun taajama 

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti 

merkittävää rakennettua ympäristöä.  

Palvialan aikaisempi, lähinnä 

yleiskaavaluontoinen rakennusinventointi 

on vuodelta 1994. Selvityksen teki 

arkkitehti Olli-Pekka Hannu, kaava-

alueelta mainitaan kohteina 

rautatieasema ja Harsun kantatalo.  
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Kaava-alueen maaperä 

 

Kaava-alueen maiseman ja maaperän luonne, joka määritti maatalouden, asutuksen ja 

liikenteen sijoittumista aina esihistoriasta 1950-luvulle saakka. Kaava-alue on karkeasti 

rajattu punaisella viivalla.  Punaisella kartassa ovat korkealle nousevat kallio- ja 

moreenialueet, ruskealla harjanteita ja mäki muodostavat sora- ja hiekkamoreenialueet 

ja sinisellä alavat savimaat. Kyläaikana, keskiajalla asutus ja vanha tielinja keskittyi 

huonosti viljelyyn sopivalle pitkälle moreeniharjanteelle ja viljelyyn raivattiin sinisellä 

olevat savimaat. Raivausprosessi oli pitkä ja jatkui aina 1950-luvulle saakka. Rautatie 

sijoittui huonosti rakentamiseen sopivalle alavalle savimaalle koska rautatie suosi 

mahdollisimman tasaisia linjauksia. Kartta: Maaperäkartta, GTK/Paikkatietoaineistot.    
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2. Alueen historiaa 
 

Historia: Vanhaan Ylä-Sastamalaan eli Karkkuun kuuluneessa Palvialan kylässä oli 1560-

luvulla 7 taloa. Ryhmäkylä sijaitsi Rautaveden ja historiallisen, jo keskiajalla 

Kokemäenjokea seuranneen ja Ala- ja Ylä-Satakuntaa yhdistäneen maantien varressa.  

Kylän ja raitin paikka tunnetaan jo 1640-, 1740-l ja 1790-luvun maakirja- ja 

isojakokartoista, jolloin se on sijainnut samalla paikalla, nykyisen Harsun talon 

ympäristössä.  Isonajon aikaan, vuonna 1792 tiiviisti rakennetussa ryhmäkylässä olivat 

Tuomisto, Passi, Harsu, Seikku, Laurila, Tillo, Palviala ja Seppälä. Rautaveteen kuuluvan, 

suojaisen lahden rannasta nousevan rinteen päällä sijaitsevan ryhmäkylän vanhimmat 

pellot sijoittuivat tien eteläpuolelle alarinteeseen sekä luoteispuolelle, mäkien väliseen 

notkelmaan. Karkun pitäjä perustettiin 1868 ja Palvialan kylän kehitys pitäjän vireänä 

keskuksena nopeutui 1890-luvulla, kun vanhalle kyläpellolle rakennettiin Tampere – Pori 

rautatie ja siihen kuuluva asema-alue, joka tarjosi rantaan sen jälkeen sijoittuneelle 

teollisuudelle hyvän kuljetusreitin.  Samaan aikaan raitin varrelle ja aseman seudulle 

rakentui liikerakennuksia, kauppoja, pankkeja, majoitusrakennuksia ja huviloita. Vanha 

kylä sai asemakylän ja taajaväkisen yhdyskunnan piirteitä.  

Palviala ja kaava-alue 1640-luvulla 

 

Palvialan maakirjakartta 1644. Asemakaava-alue on 

merkitty karttaan punaisella katkoviivalla. Palvialan 

seitsemän talon ryhmäkylä sijoittuu kartan, 

asemakaava-alueen yläosaan. Kyläpelto on 

merkitty harmaalla rasterilla, niityt 

kellertävällä värillä.  Metsäalueet 

valkoisella, mäki- ja metsäalueet kuvattu 

piirroksina. Kaksoispisterivillä on merkitty 

tielinja, aita piirretty pisteaitana. Kun 

rautatie ja asema rakennettiin, pääosa 

kylän vanhimmista pelloista jäi niiden 

alle. Kartta: Maakirjakartat, Jonas 

Streng 1644, MHA A 1 32 Öffwer 

Satagundens Härad, Karcko Sochn 

(Palviala) KA. 

 

 

 

 

 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Sastamala, Karkun asemanseutu, rakennusinventointi 2019   

 

5 
 

Palviala ja kaava-alue 1790-luvulla 

 

Isojakokartta 1792. Karttaan on merkitty kaava-

alue punaisella katkoviivalla, sen eri talojen 

pellot on merkitty punertavalla. Palvialan 

ryhmäkylä, tontit merkitty valkoisella, 

näkyy kaava-alueen yläosassa, maantien 

varrella. Isojaossa kylän pellot, metsät ja 

niityt jaettiin talojen kesken. 

Palvialan tiiviisti rakennettu 

ryhmäkylä hajosi vasta 1800- ja 

1900-luvulla kun talot siirtyivät 

tai katosivat vähitellen 

taajamarakentamisen alle. 

Rautatie vei suuren osan 

viljelymaita, myös sitä 

seurannut 

teollistuminen 

muutti kylän 

elinkeinoja 

merkittävästi.   

 

 

Kartta: Palvialan 

isojakokartta 1792, J. 

Wirzenius, KA. 
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Pitäjänkartta 1840-/1890-l 

 

Senaatinkartta, venäläinen topografikartta 1910 

 

Ylhäällä 1790-luvun isojakokartoista pienennetty pitäjänkartta 1840-luvulta. Karttaan on 

lisätty 1890-luvulla rautatien linjaus. Seuraava tarkempi ja koko alueen kattava kartta 

isojakokartan jälkeen saatiin vasta 1900-luvun vaihteessa, kun venäläiset kartoittivat 

sotilastarpeisiin alla näkyvän kartan. 1790-lukua ja 1900-lukua kuvaavista kartoista 

näkyy hyvin asutuksen ja peltojen voimakas laajeneminen 1800-luvun aikana. Vanhasta 

ryhmäkylästä tuli teollistunut asemakylä, jossa oli kauppoja, pankkeja ja muita 

palveluita.  Kartat: digitaaliarkisto, KA. 
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Kuvassa kylä pellolta nousevan moreenitörmän päällä 1920- tai 1930-luvulla, oikealla näkyy 

Harsun jo korotettu päärakennus, kuva otettu Hovin pihasta, jossa toimi tähän aikaan kauppa ja 

pankki. Kuva: Harsun talon arkisto. 

 

Kuvassa Palviala todennäköisesti 1930-luvun ilmakuvassa. Maiseman rakenteet, teollisuus-, 

liikenne-, kylä- ja pienastus sijoittuvat selkeästi omille alueilleen maaperän, sosiaalisen luokituksen 

ja tarpeen mukaan. Rakennettuja ympäristöjä erottavat pellot, pienetkin kaistaleet olivat edelleen 

viljelyssä. Rantaa hallitsi puunjalostustehdas, asema-alueella näkyy kymmeniä lautatapuleita. 

Aseman vieressä on tavaramakasiini ja VPK:n kalustosuoja torneineen. Pellon takana, nousevan 

törmän päällä on vanha kylä ja pitkäksi venynyt raitti, jonka varrelle kaupat ja palvelut ja 

suuremmat talot ovat keskittyneet. Kuvan oikeassa kulmassa näkyy takamaille menevä Horniontie, 

jonka mäkialueille keskittyi kylän pienasutus. Kuva Karkun kylistä -teoksesta. 
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Palviala ja kaava-alue 1960-luvulla 

Maatalous ja teollisuus 

kukoistivat vielä 1960-luvulla, 

jonka jälkeen ne alkavat 

väistyä rakennemuutoksen ja 

taajamakehityksen tieltä. 

Kaava-alueen maisema on 

varsin vähän muuttunut. 

Kaava-alueelle rakennetaan 

tämän jälkeen lähinnä vain 

1960-luvulla virastotalo ja 

2000-luvulla Karkkukoti. Kylä- 

ja raittimaisemaa hallinneet 

Harsun suuri kaupparakennus 

ja kivinavetta puretaan 1970-

luvulla.   Kartta: peruskartta 

1961, MML2019 

 

 

 

Ensimmäinen taajaman kattava, Karkun asemanseudun rakennuskaava saadaan 1965, siinä 

varaudutaan asutuksen ja liikenteen kasvuun, kaavoittamalla asuinkortteleita, teitä ja puisto. 

Kaavasuunnitelma huomioi varsin huonosti historiallisen maiseman, mm. pellot olisivat 

muuttuneet asuinkortteleiksi. 

Kasvua ei kuitenkaan tullut 

merkittävissä määrin, teollisuus 

hiipui ja kunnan liittäminen 

Vammalaan 1970-luvulla vei 

kasvun painopistettä pois 

Palvialasta. Peltomaisemat 

supistuivat kyllä rakentamisen 

ja mm. Riihipuiston vuoksi, 

mutta pääosin maatalouden 

muutosten vuoksi.  

Rakennuskaava 1965, 

mittaukset tehtiin 1956-1958, 

Sastamalan kaupunginarkisto. 
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3. Kaava-alueen rakennuskanta, rakennukset 2019 
 

Aluekuvaus: Kapea, Karkun rautatieaseman ympäristöön sijoittuva kaava-alue rajautuu 

pohjoisessa vanhaan maantiehen ja kylänraittiin, etelässä rajana on rata-alue. 

Rautatiehen liittyvää rakentamista edustavat 1890-luvulta oleva asemarakennus ja sen 

talousrakennus. Omana asema-alueeseen kuuluneena ympäristönä on aseman 

viereiseen metsikköön sijoittuva aseman henkilökunnan asuinrakennukset. Asema-

aukion laidalla on samalta ajalta oleva asuin- ja liikerakennus, jossa on toiminut mm. 

pankki. Ylemmäksi, raitin varrelle sijoittuu vanhalle kylätontille Harsun kantatalon 

pihapiiri sekä sen itäpuolelle vanha Sereniuksen asuin- ja liikerakennus, jossa on 

toiminut apteekin lisäksi kirjasto ja Karkun kunnantalo. Kauempana raitista on Uusitalon 

vanha asuinrakennus. Hallintoa ja sen kasvua edustaa sen vieressä oleva nuorempi 

virastotalo/paloasema.  

 

Kartta: MML2019, merkinnät Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. 

Rakennuksista on inventoitu: 

3.1 Harsu, kantatalo ja kylätontti 

3.2. Karkun kirjasto/ent. kunnantalo ja palvelurakennukset, (Serenius ja Uusitalo) 

3.3. Karkun rautatieasema 

3.4. Aseman asuinrakennukset 

3.5. Hovi, liike- ja asuinrakennus 
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3.1. Harsun kantatalon pihapiiri  

 

Vanhalla kylätontilla sijaitseva Harsu ja sen päärakennus ja puotirakennus kuvattuna pohjoispuolelta, kylän 

takamaille ja mäkitupa-alueelle vievän vanhan Horniontien suunnasta. Asfaltoidun raitin linjaus noudattaa 

vanhaa, jo 1600- ja 1700-luvulla käytössä ollutta linjausta.  

  

Raittimaisemassa Harsun jää osin kuusiaidan, kasvillisuuden ja rakennusten taakse, parhaiten kokonaisuus 

näkyy itäpuolelta, entisen kunnantalon parkkipaikalta. Oikealla: Asuinrakennus muodostaa raitin ohella 

hallitsevan kiintopisteen rautatieaseman ja Asematien varrella, kylän vanhan pellon reunalla, kylätörmällä.   

Rakennukset: 1. Asuinrakennus 

1902/1920, 2. Puotirivi 1700-/1860-, 

1900-l, 3. vanha kellari, 4. Vilja-aitta 

1800-l, 5. vanha sauna, 1800-l/1930-l. 

Uudisrakennukset 6. Kirkkovenevaja 

2006, 7. Vaelluspirtti n. 1900/ siirretty 

2005, 8 puuvaja 2006.  

Harsun nykyisen pihan länsipuolelta on 

purettu 1970-luvulla Harsun 

maatalouskauppa- ja pankkirakennus, 

rakennuksista on säilynyt maastossa 

vähäisiä jäänteitä sekä 1900-l 

vaihteessa rakennettu kivinen kellari, 

nro 9.  sekä n. 1900 istutettu kuusiaita, 

nro. 10.  

rek. 790-434-3-77 vain pihapiirin rakennuksineen käsittävä Vanha-Harsu -niminen tontti muodostettu 1995. 

Osa entisen Harsun pihapiiristä ja rakennuksista oli viereisellä, pihan länsipuolella olevalla kulmatontilla 

790-434-3-54 Iso-Harsu. Sen rakenteet, 9 ja 10. on huomioitu osana kuvausta.  
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Kuvaus: Palvialan vanhalla kylätontilla, nykyisen taajaman keskeisten ja vanhojen liikenneväylien 

risteyksessä sijaitsevassa Harsun neliömäistä, nurmipintaista pihapiiriä rajaavat alkuperäisten 

asuinrakennuksen, puotirivin, kellarin ja talon vanhan pihatien varrelta siirretyn vilja-aitan ohella 2000-

luvulla siirretty tuparakennus sekä vanhoista hirsistä rakennetut venevaja ja halkovaja. Alkuperäinen sauna 

jää pihapiirin ulkopuolelle, Harsunpuron notkelmaan. Pihan ja asuinrakennuksen etelärinteessä on 

omenatarha, länsipuolella on autioitunut ja metsittynyt kylätontti, ns. Iso-Harsu, jota rajaa tiemaisemassa 

korkea kuusiaita.  

Historia: Harsu on kylän vanhoja kantataloja ja sen rakennukset ovat sen vanhalla, jo 1640- ja 1790-luvulla 

käytössä olleella kylätontilla. Harsu jaettiin 1802 kahdeksi taloksi, Iso- ja Wähä-Harsuksi. Niiden rinnakkaiset 

talot ja pihat yhdistettiin 1890-luvulla. Harsulla on toiminut keskiajalla kupariseppä, rautatien tullessa tilan 

pihapiirissä toimi 1860-luvulta ensin puotirivissä maakauppias sekä 1890-luvulta aina 1930-luvulle lukuisia 

yrityksiä ja toimintoja. Rakennuskantaa uusittiin 1900-luvun vaihteessa ja Harsulla oli mm. 

maatalouskauppa, maatalousosakepankki, majatalo, kestikievari ja käräjätalo. Liiketoiminnan ohella tilan 

maatalous hiipui toisen maailmansodan jälkeen ja 1970-luvulla tila jaettiin perinnönjaossa, nykyisestä 

pihapiiristä muodostettiin oma asuinpiha. Länsipuolelle jäävä osa vanhaa pihaa erotettiin omaksi Iso-Harsu 

-nimiseksi tontiksi ja sen rakennukset mm. suurehko, kaksikerroksinen puurakennus, jossa oli mm. 

majoitustiloja, pankki ja maatalouskauppa purettiin. Sen rakenteista on säilynyt kivinen kellari ja kuusiaita 

1900-luvun vaihteesta. Tontti ja pihapiiri kaavoitettiin v. 1965 rakennuskaavassa rivitalotonteiksi, mutta 

hanke ei toteutunut, kun nykyinen omistaja hankki pihapiirin 1970-luvulla. Kaavassa varauduttiin liikenteen 

ja asutuksen kasvuun ja sen seurauksena Harsun pihan raitinvarrelta purettiin Harsun kivinavetta ja kivet 

vietiin Vammalan sillanpenkereen täytöksi. Harsun rakennukset ovat olleet sen jälkeen asuin- ja 

varastokäytössä. Rakennukset ovat säilyneet vanhassa asussa ja niitä on kunnostettu. Neliöpihan 

rakennuskantaa on täydennetty vanhoilla ja vanhoista materiaaleista rakennetuilla rakennuksilla.  

Kartta: Harsun kotipalsta vuonna 1961 kun tilukset 

mitattiin. Iso-Harsun ja Vähä-Harsun 1902 

yhdistetty pihapiiri ulottui tällöin risteykseen, 

kartan rakennuksista on säilynyt asuinrakennus, 

puotirivi, kellari ja sauna sekä kartan eteläosasta, 

pellon ja puutarhan kulmalta pihaan siirretty vilja-

aitta. Kartta: KTJ, MML2019. 

 

 

 

 

 

Kuvassa oikealla Harsun nykyinen päärakennus ennen 

korottamista 1910-luvulla, vasemmalla Asematien 

risteyksessä pankkina, kauppana ja majoitustilana 

toiminut rakennus, joka purettiin 1970-luvulla. Kuva 

otettu Asematieltä, pihan eteläpuolelta. Kuva: Upi 

Vuorenoja. 
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Rakennus 1, 1902/1920.  Puolitoistakerroksinen 

asuinrakennus on rakennettu hirsirungon osalta 1902 

Iso- ja Vähä-Harsun asuinrakennusten hirsistä ja 

huoneista 1902, sen urakoi Oskari Mäkinen. Rakennus 

korotettiin mansardikattoiseksi 1920 kun yläkertaan 

suunniteltiin lisää majoitustiloja. Korotuksen 

suunnitteli, piirustukset laati rakennusmestari J. 

Pirjola.  Pitkänurkkainen, noin 30 metriä pitkä 

asuinrakennus on rakennettu huolellisesti tehdylle 

lohkokivijalalle. Julkisivultaan hirsirunko, jossa näkyy piilukirveen jälkiä, on punaiseksi maalattu, alaosassa 

on nykyisen omistajan tekemä vaakapanelointi suojaamassa ja tiivistämässä rungon alaosaa. 

Rakennusajalta olevat ikkunat ovat T-jakoiset, kitatut puuikkunat, puhallettua lasia, kuistin yläosassa on 6-

ruutuiset ja lunetti-ikkunat korotusajalta. Ikkunoiden vuorilaudat ovat nikkari- ja klassismiin viittaavat. 

Mansardikaton betonitiilet ovat paikallista valmistetta 1930-luvulta. Rakennukseen liittyy pihan puolella 

kaksikerroksinen, kahdella sisäänkäynnillä varustettu kuisti. Sisällä on säilynyt huonejako ja vanhat pinnat.   

 

Rakennus 2. Pakarirakennus 1700-/1800-l. Raittia rajaavan, 

yksikerroksisen, pitkänurkkaisen hirsirakenteisen rakennuksen 

länsipääty on vanha savupirtti, joka on myöhemmin toiminut 

pakarina. Ikkunat ovat vanhat puuikkunat, 8-ruutuiset. 

Luhtimainen keskiosa on rakennettu 1860-luvulla ja se on 

toiminut tällöin maakauppiaan tiloina. Itäpääty on 

lautarakenteinen kärryvaja ehkä 1900-luvulta. Sisätilat säilyneet 

vanhassa asussa.  

 

Rakennus 3. vanha kellari. Asuinrakennuksen kulmalla olevan, 

maakummun peittämän kellarin porrastila on muurattu tiilestä 

ja luonnonkivistä, itse kellari holvattu karkeasti lohkotuilla kivillä. 

Kellarin arvioidaan olevan mahdollisesti 1500-/1600-luvulta.  

 

 

 

 

Rakennus 4.Vilja-aitta 1800-l. Paloturvallisuuden vuoksi vilja-

aitat olivat perinteisesti pihan ulkopuolella, usein pihatien 

varrella. Harsun vanha vilja-aitta siirrettiin pihapiiriin 

eteläpuolella olevan pellon reunasta 1970-luvulla. 

Pikänurkkainen hirsirunko on vuoraamaton, lautaovi, 

satulakatto ja nuorempi katos on katettu tiilellä.  

 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Sastamala, Karkun asemanseutu, rakennusinventointi 2019   

 

13 
 

 

 

Rakennus 5. Vanha sauna. Vanhassa saunarakennuksessa 

on pitkänurkkainen hirsirunko, ikkunat ovat vanhat 6-

ruutuiset. Rakennus kunnostettiin 1930-luvulla, jolloin siihen 

tehtiin matala betonisokkeli.  

 

 

 

Rakennus 6. Kirkkoveneen vaja. Rakennettu vanhoista hirsistä 2006, rakennuksessa on 1850-luvulla 

rakennettu kirkkovene, joka on tuotu Ikaalisista, Kalmaan kartanosta rakennusvuonna.  

Rakennus 7. Vaelluspirtti. Huoneen ja pirtin sisältävä, lyhytnurkkainen rakennus siirrettiin 2005 

kokonaisena Ylöjärven Soppeenmäestä. Rakennus on Sastamalan kirkkovaellus -reitin päätepiste. 

Rakennuksen paikalla oli aikaisemmin Harsun kivinavetta.  

Kuvassa Harsun nurmipihaa, keskellä siirretty vaelluspirtti, oikealla siirretty vilja-aitta ja uudisrakennuksia 

edustava venevaja, vasemmalla näkyy puotirivi.  

Rakennus 8. Puuvaja. Rakennettu 2006 vanhoista hirsistä. 

Autioituneella Harsun kylätontilla, Iso-Harsun puolella: 

Rakennus 9. Kellari, Lohkokivistä rakennettu kellari n. 1900. Sisäkatto rakennettu seinien varassa lepäävistä 

pitkistä lohkokivistä.  

Rakennus 10. Kuusiaita, n. 1900. Kauppapihaan kuulunut kuusiaita jätettiin hoitamatta, kun suuri kaupan ja 

majoituksen palvelussa ollut puurakennus purettiin 1970-luvulla, se on kasvanut nyt korkeaksi, raitti- ja 

taajamamaisemaa hallitsevaksi ja peittäväksi elementiksi.  
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Kulttuurihistorialliset arvot: Harsun kantatalon pihapiiri. Harsulla on erittäin merkittäviä asutus-, kylä-, 

rakennus-, talous-, maisema- ja puutarhahistoriallisia arvoja. Rautatien ja aseman tulon jälkeen laajaa 

kauppa-, majoitus- ja pankkitoimintaa harjoittanut Harsu on kylän vanha kievari-, käräjä- ja kantatalo, sen 

1900-luvun alkuun mennessä rakennetut rakennukset, asuinrakennus, puotirivi, satoja vuosia vanha kellari 

ja pihaan siirretty vilja-aitta ovat vanhalla kylätontilla raitin mutkassa, keskeisten 1800-luvun paikallisteiden, 

Asematien ja Passimäentien risteyksessä. Neliöpihan alkuperäiset rakennukset, asuinrakennus, kellari ja 

puotirivi ovat säilyneet alkuperäisessä asussa. Rinteessä on omenatarha. Pihan siirretyt ja vanhasta 

materiaalista tehdyt rakennukset täydentävät ja rajaavat pihapiiriä. Pihapiiri liittyy raitin sekä rautatieaseman 

maisemaan.  

Arvoluokka: I  

 

Toimenpidesuositukset: (Harsu) Vanhan kantatalon kylätontilla sijaitsevan neliöpihan, rakennukset ja 

puutarhan asema ja rakenne raitti- ja asemamaisemassa tulee säilyttää. Harsun vanhempien rakennusten 

asuinrakennus 1902, puotirivi 1860-l ja vanhan kellarin säilyminen ja asema pihapiirissä tulisi turvata 

rakennuskohtaisin kaavamerkinnöin. Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulisi käyttää perinteisiä, 

rakennusaikakauteen kuuluvia materiaaleja, värejä, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Vanhat rakennusosat ja 

kiinteä sisustus tulisi säilyttää. Pihapiirin avoin nurmipiha ja puutarha tulee säilyttää. Mahdollinen 

uudisrakentaminen tulee sovittaa alueen rakennettuun ympäristöön mittakaavan, materiaalien, värien ja 

rakennusten sijoittelun suhteen.   

 

Informantti: Upi Vuorenoja, haastattelu ja sähköpostit elokuu-syyskuu 2019. 
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3.2. Karkun hallintokeskus, kunnallisia palveluita 

 

Raitin varrella olevalla harjanteella, kolmella eri tontilla on eri-ikäisiä, entisen Karkun kunnan (1868-1973) 

hallinnon ja palveluiden käytössä olleita rakennuksia sekä yksittäinen asuinrakennus. Mäen rakennuksissa 

on toiminut Karkun kirjasto, kunnantalo, virastotalo/paloasema ja palvelutalo, nykyisiä palveluita ovat mm. 

kirjasto ja päiväkoti. Alkujaan entiset Sereniuksen ja Uusitalon talot olivat yksityisessä omistuksessa, 

kunnalliset palvelut alkavat 1940-luvulta, kun apteekkina toiminut ja laajennettu Sereniuksen rakennus 

muutettiin kunnantaloksi. Siihen liittyvä virastotalo/paloasema rakennettiin 1960-luvulla. Päiväkodin ohella 

palveluita jatkava Karkku-koti rakennettiin 2000-luvulla.  Rakennukset sijoittuvat raitin varrella keskeiselle 

paikalle, kyläkauden Harsun kantatalon ja Seikun virkatalon väliin.   

 

Kartassa ylhäällä tontit (Uusitalo C ja B) v. 

1923, jolloin ne erotettiin oikealla 

näkyvästä Seikun virkatalosta. Tontilla B oli 

tällöin Sereniuksen talosta laajennettu 

apteekki, tuleva kunnantalo ja nykyinen 

kirjastotalo (rak. 1) sekä tontilla C 

huvilamainen Emma Uusitalon 

asuinrakennus (4) 

1.ent. asuinrakennus, apteekki, kunnantalo, nyk. kirjasto ja asuinrakennus n. 1890-, 1910-, 1940-l                 

2. Talousrakennus 1940/50-l, rek. 790-434-3-96 Otava. 

3. Kunnantalon lisäsiipi, virastotalo ja paloasema 1960-luku, rek. 790-434-9-3 Uusitalo.  

4-5. Uusitalon huvila 1910-l ja Karkkukoti 2005. rek.  790-434-9-1. 
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Rakennus 1, Serenius, apteekki, kirjasto ja kunnantalo, 1890-, 1900-,1940-luvut 

Historia: Nykyisin kirjastotalona tunnetun, alkujaan suorakaiteen muotoisen rakennuksen rakennutti raitin 

varrelle kirjuri Serenius 1890-luvulla. Sereniuksen jälkeen rakennuksen omisti apteekkari Adolf Bäckman. 

Apteekkina toiminutta rakennusta laajennettiin kahdessa vaiheessa, tällöin L-muotoiseen rakennukseen 

kuului mm. torniosa ja terassi, jotka katosivat korotuksen yhteydessä. Kadun puoleinen sisäänkäynti ja siipi 

ovat apteekin ajalta, 1900-luvun alkupuolelta.  Kirjastoksi ja kunnantaloksi rakennus siirtyi 1940-luvulla, 

jolloin rakennuksessa oli mm. pommisuoja kellarissa ja terveydenhoitajan vastaanotto. Ulkoasua 

yksinkertaistettiin, ikkunoita ja asuintiloja lisättiin. Uusi sisäänkäynti rakennettiin rakennuksen sisäkulmaan.  

Rakennuksen lounaispuolelle rakennettiin 1960-luvulla tasakattoinen, rapattu virastotalo, johon tuli myös 

paloasema. Karkku yhdistettiin Vammalaan, nykyiseen Sastamalaan 1970-luvulla, jonka jälkeen 

rakennuksessa on toiminut edelleen kirjasto. Rakennus on nykyisin yksityisessä omistuksessa ja siinä on 

kirjaston lisäksi asuntoja.  

  

Kuvat ylhäällä: Kirjurin taloa laajennettiin kahdessa vaiheessa ja siinä toimi 

vuosikymmeniä apteekki, kirjasto ja kunnantalo. Muutokset näkyvät eri-ikäisinä 

ikkunoina ja kuisteina.  

Kuva vasemmalla: Rakennuksen nurkkaan tehty sisäänkäynti kuisteineen on 1940-

luvulta kun rakennusta muutettiin kunnantaloksi, pylväät ehkä 1970-luvulta.  

Rakennus 1. Kookas L-muotoinen, puolitoistakerroksinen hirsirakennus on 

rakennettu huolellisesti tehdylle, makkarasaumoilla saumatulle kivijalalle. Runko on 

vuorattu vaakapaneloinnilla, vinttiosissa on pystypanelointi. Ikkunat ovat pääosin 

vanhoja T- tai TT -jakoisia ikkunoita, osa ikkunoista on 2-ruutuisia, pystyikkunoita, 

edustaen ilmeisesti 1940- ja 1950-luvun muutoksia. Vintinpäädyissä on 

moniruutuiset eri aikakausilta olevat moniruutuiset koristeikkunat, jotka 

muistuttavat talon vanhemmasta asusta.  Rakennuksen raittimaiseman 

kiintopisteenä toimiva korkea, kulmaan sijoittuva kuisti on 1900-luvun 

alkupuolen muutos, apteekin ajalta. Sisäkulmassa oleva korkean 

katoksen suojaama kuisti betoniportaineen ja ovineen on kunnantalon 

aikaisia lisäyksiä. Rakennus on mielenkiintoinen kokonaisuus eri 

aikaisine detaljeineen ja tyylipiirteineen, jotka ovat säilyneet 

suhteellisen hyvin.  

Kuva yllä: Rakennuksen länsisivua, jossa eri käyttöjen kerrostumat näkyvät erilaisina ikkunoina. Oikealla 

naapuritontille rakennettu kunnantalon lisäsiipi 1960-luvulta. 
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Rakennuksen varhaisia vaiheita, kirjuri Sereniuksen ja apteekkari Bäckmanin aika 

 Kuva: Vasemmalla Sereniuksen talo 

alkuperäisasussa,  ennen apteekiksi 

muuttamista. Kuva otettu eteläpuolelta. Alla 

kuva samalta suunnalta, taloon on 

Bäckmanin aikana lisätty terassi ja matala 

kulmatorni sekä tienpuoleinen siipiosa 

kuisteineen. Kuva Karkun kylistä -teoksesta. 

 

 

Vasemmalla eteläpuolen julkisivua 2019, kulmatornin paikalla on kaksikerroksinen 

osa, poikkipääty.  

 

Rakennus 2. Tontin perällä on erillään pitkä talousrakennus, 

jonka 1950-luvun piirteet, vuoraus, ovet, betonitiilikate, ikkunat 

ja julkisivun luhtimainen sisäänveto ovat hyvin säilyneet.  

 

 

Kulttuurihistorialliset arvot: Kirjurin, apteekin, kirjaston ja kunnantalo 1890-/1910-/1940-l Raitin 

vanhempaa rakentamista edustavalla ja kirjastona tunnetulla rakennuksella on merkittäviä, rakennuksen 

monipuoliseen ja pitkään julkiseen käyttöön liittyviä historiallisia arvoja. Kylän, Karkun kunnan keskustan 

muodostanut rakennus on toiminut vuosikymmeniä apteekkina, kirjastona ja kunnantalona. Useita, 

käyttöön liittyviä, puurakentamisen rakennuskerrostumia sisältävä rakennus on säilyttänyt talon historiasta 

kertovat ominaispiirteensä ja eriaikaiset detaljinsa. Tontilla on vanhoja pihapuita.  Mäelle, vanhan 

kylätontin lähelle sijoittuva rakennus on keskeinen osa raittimaisemaa. Tontin erillinen, hyvin säilynyt 

talousrakennus edustaa kunnantalon aikaa, 1940-/50-lukua.  

Arvoluokka: I 

Toimenpidesuositukset: Rakennus tulisi säilyttää nykyisessä asussa, kerrostumat ovat osa rakennuksen 

historiaa ja ominaispiirteitä. Rakennuksen säilyminen edelleen osittain julkisessa käytössä tukee sen 

kulttuuriarvoja.   Rakennuksen keskeinen ja näkyvä asema raittimaisemassa tulee säilyttää. Ajalliset 

kerrostumat tulee huomioida. Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulisi käyttää perinteisiä, 

rakennusaikakauteen kuuluvia materiaaleja, värejä, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Vanhat 

rakennusosat ja kiinteä sisustus tulisi säilyttää. 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Sastamala, Karkun asemanseutu, rakennusinventointi 2019   

 

18 
 

Rakennus 3. Kunnantalon lisärakennus, virastotalo ja paloasema 1960-luku 

Kuva:  Kunnan virastotalo ja 

paloasema, nykyisin rakennuksessa 

on päiväkoti. Vasemmalla näkyy 

puinen kunnantalo. 

Kuva: ylhäällä rakennus länsipuolelta, 

Harsun pihapiiristä. 

Rakennus 3. Kunnan velvollisuudet kasvoivat sotien jälkeen ja vanhan kunnantalon lisätilatarve ratkaistiin 

1960-luvulla rakentamalla puurakennuksen viereen naapuritontille lisärakennus, virastotalo, johon 

sijoitettiin myös palokunnan tilat.  Rakennuksen suunnitteli 1965 H. Prusi Tampereella. Tontti ja Uusitalon 

vanha asuinrakennus siirtyivät tällöin kunnan omistukseen.  Kuntaliitoksen jälkeen rakennuksen tiloja 

muutettiin jo 1974 osin päiväkodiksi. Alun perin tasakattoinen ja horisontaalinen rakennus muutettiin 

2000-luvun alussa harjakattoiseksi ja julkisivu sai yhtenäisen rappauksen, jonka jälkeen rakennus edustaa 

pääpiirteiltään enemmän 1950-lukua, vain autotalliosa on säilyttänyt kattomuotonsa. Rakennukseen liittyy 

paloasemien tunnuksiin kuuluva letkutorni. Nykyisin rakennus on päiväkotikäytössä, lisäksi kansanopistolla 

on tiloja rakennuksessa.  

Kuva: Vanha kuva 

virastotalosta ennen 

julkisivumuutosta, 

rakennuksessa oli tasakatto ja 

julkisivussa oli tavoiteltu 

nauhamaista ilmettä 

ikkunoiden välissä olevilla 

tummilla kentillä, jotka olivat 

sileää rappausta, vaaleat osat 

roiskerappausta.  Kuva 

Karkun kylistä -teoksesta. 

 

 

Kulttuurihistorialliset arvot: Entinen kunnantalon lisärakennus, virastotalo ja paloasema 1960-luku. 

Merkittävästi muutettu rakennus liittyy raitin 1960-luvun rakennuskerrostumaan.  Julkisivua muutettu, 

jolloin rakennusajan piirteet ovat kadonneet. Rakennuksella ja tornilla on käyttöön sekä raitti- ja 

asemamaisemaan liittyviä historiallisia arvoja.   

Arvoluokka: III 

Toimenpidesuositukset: Ei suosituksia 
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Rakennukset 4 ja 5, Uusitalon asuinrakennus ja Karkkukoti  

Tontti erotettiin alkujaan Uusitalon -nimellä 

Seikun virkatalosta 1923, tällöin sen omisti 

Emma Uusitalo. Kun virastotalo 

rakennettiin, tontti on jaettu kahdeksi 

tontiksi, nykyisellä tontilla on Uusitalon 

asuinrakennus sekä 1990-luvulla rakennettu 

Karkkukoti. Vuoden 1965 rakennuskaavassa 

tontti oli osoitettu rivitalojen tontiksi.  

 

Kuva: Uusitalon rakennus vanhemmassa 

asussa. Kuva Karkun kylistä -teoksesta. 

 

 

 

 

 

Rakennus 4. Uusitalo. Puolitoistakerroksinen 

asuinrakennus on rakennettu huolellisesti 

tehdylle, makkarasaumoilla saumatulle 

kivijalalle. Hirsirunko on vuorattu 

uusrenessanssin suosimalla kolmiosaisella 

vuorauksella. Vaakalista ja jalkalista ovat 

korvattu profiilipellillä. Ikkunat ovat T-

jakoiset puu/alumiini-ikkunat. Jyrkkä 

satulakatto on katettu aaltomineriittilevyllä. 

Rakennukseen liittyvät kuistit molemmin 

puolin rakennusta, pihakuisti on niistä 

paremmin säilynyt, koristelu, ikkunat ja ulko-

ovi, eteläpuolen kuistin ikkunat ja ovet 

uusittu. kuten myös ikkunat ja nurkkalistat. Rakennuksen toisessa vintinpäädyssä on säilynyt 

tympanonkoriste, myös sisäänkäyntikuistin oven yläpuolelle on kaiverrettu ympyräkoristelua. 

   

Kuistin vuorilautojen otsaan on kaiverrettu ympyröitä, huomattavan kapeat ikkunat sekä ovi säilynyt. 

Väritys ei tee oikeutta julkisivun jäsentelylle. Vesistöön suuntautuva eteläjulkisivun kuisti on uusittu, 

näkymä peltojen yli lahdenpohjukkaan on peittynyt puuston taakse. 
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Kulttuurihistorialliset arvot: Asuinrakennus n. 1900. Asemakylän rakentuminen. Raitin varrelle rakentui 

rautatien tulon jälkeen vanhojen maalaistalojen rinnalle edustavia asuin- ja liikerakennuksia, joita Uusitalon 

asuinrakennus edustaa. Kertaustyylinen, lähinnä uusrenesanssia edustava huvilarakennus on vain osin 

säilyttänyt ominaispiirteensä, ovien, ikkunoiden ja vaakalistojen uusiminen, kattokoristeiden, poikkipäädyn 

ja parvekkeen poistaminen on muuttanut merkittävästi rakennuksen ulkoasua, sen mittasuhteita, detaljeja 

ja tyylipiirteitä. Kylätöyrään reunalle rakennettu rakennus liittyy aseman ja Harsun maisemaan.  

Arvoluokka: II 

Toimenpidesuositukset: Rakennus tulisi säilyttää.  Tulevissa kunnostustöissä kiinnitettävä huomioita 

aikakauden materiaaleihin, profiileihin, mittasuhteisiin ja väreihin. Rakennusta tulisi palauttaa lähemmäksi 

alkuperäistä asua.  Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulisi käyttää perinteisiä, rakennusaikakauteen 

kuuluvia materiaaleja, värejä, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Vanhat rakennusosat ja kiinteä sisustus tulisi 

säilyttää. Rakennuksen vanhaa asemaa pelto- ja vesistömaisemassa, voisi vahvistaa puustoa karsimalla. 

 

Rakennus 5. Palveluasumisen yksiköksi 

rakennettu omakotimainen, tyyppitalomainen 

Karkkukoti on suunniteltu kaupungin teknisessä 

palvelukeskuksessa 1996. Vanhan Uusitalon 

asuinrakennuksen viereen vanhusten 

ryhmäkodiksi rakennettu rakennus on tehty osin 

rinteen täyttömaalle. Rakennus on osa Harsun ja 

Aseman maisemaa, joskin matalana ja väreiltään 

sulautuu hyvin maisemaan.  

 

 

 

Kulttuurihistorialliset arvot: Palvelukoti1996, taajaman palvelut.  Karkun kunnan entinen hallinnon ja 

palveluiden alue, huonosti alueen rakennuskantaan sopiva 2000-luvun kerrostuma, ei merkittäviä 

kulttuurihistoriallisia arvoja, ei toimenpidesuosituksia. 
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3.3. Karkun asemarakennus 

 

 

Karkun aseman asemarakennus ja talousrakennus, aseman vanhasta rautatiepuistosta muistuttaa lähinnä 

yksinäinen, kärsinyt sembramänty. Yksityiskäyttö näkyy rakennuksia yhdistävänä aitana, joka jakaa vanhaa 

asema-aukiota. Parkkialue on nuorempaa rakentamista, niiden paikalla oli mm. tavaramakasiini ja VPK:n 

rakennus.  

 

1. Asemarakennus 

1895/1904,  

2. talousrakennus n.1895,          

3. talousrakennus 1950-l 

rek. 790-434-3-95 Karkun vanha 

asema 2012. 

  

Karkun asema-alueeseen kuului 

alun perin myös aseman 

lounaispuolella olevat 

rakennukset, henkilökunnan 

asuinpiha, ne ovat esitelty 

kortissa 3.4. Aseman 

luoteispuolella oleva suurehko asuin- ja liikerakennus, 3.5. on samalta ajalta kuin asema, mutta ei 

kuulu varsinaisen asema-alueen rakennuksiin.  

 

Kuvaus: Tontilla on alkuperäinen asemarakennus ja sen talousrakennus sekä pienehkö, 1950-luvun 

vaiheilla rakennettu talousrakennus. Asemaan sen koillispuolella liittyneestä puistosta on säilynyt 

lähinnä yksittäisiä puita ja kasveja. Aseman keskeisiin rakennuksiin kuuluneet, sen molemmin 

puolin olleet tavaramakasiini ja ulkohuone on purettu. Myös asema-aukion reunalla ollut VPK:n 

tornillinen kalustorakennus on purettu.  Asemarakennus on nykyisin yksityisessä asuinkäytössä ja 

erotettu omaksi tontiksi. Sen tontinrajaa seuraava aita jakaa vanhan asema-aukion. 
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Historia: Tampere-Pori rata valmistui kokonaisuudessaan 1895. Yksi radan asemista sijoitettiin 

Palvialan kylään, jossa vanha Satakuntaa yhdistävä yleinen maantie sivusi Rautaveden suojaisaa 

pohjukkaa. Karkun asema-alue ja rata sijoitettiin kylän vanhoille rantapelloille, itse asema-alue 

erotettiin Huidan kantatalon maista 1892. Pitäjän mukaan Karkuksi nimetty asemalle rakennettiin 

ajan tavan mukaan asemarakennuksen ja makasiinin ohella henkilökunnan asuin- ja 

varastorakennuksia sekä puisto. Porin radan rakennukset rakennettiin Oulun (1882) radan 

tyyppipiirustuksilla. Alkuperäiseen 1895 valmistuneeseen asemarakennukseen tuli odotushuoneet 

ja lipunmyynti. Henkilökuntaa oli aluksi vain neljä, asemapäälliköllä oli ilmeisesti 2 h ja keittiö 

asemarakennuksen päädyssä. Palviala osoittautui vilkkaaksi asemapaikaksi ja asemarakennusta 

laajennettiin jo 1904 koillispäädystä, johon rakennettiin asemapäällikölle uusi 3 h ja keittiön asunto, 

johon kuului lämmitettävä ullakkohuone. Henkilökunnan määrä kasvoi myös toiselle kymmenelle. 

Asemalla toimi mm. posti. Rakennemuutos ja autoistuminen vähensi aseman käyttöä 1960-luvulta 

alkaen ja asemarakennuksen alkuperäinen käyttö päättyi 1990-luvulla, jonka jälkeen se on ollut 

mm. kahvilakäytössä. Nykyisin rakennus on yksityisomistuksessa ja asuinkäytössä.  Nykyinen tontti 

on muodostettu 2012. Liikennöinti on jatkunut, lipunmyynti on automaatissa ja entisen 

tavaramakasiinin paikalle on 

rakennettu parkkialue.  

Kuvassa tavaramakasiini ja 

asemarakennus vuosisadan 

vaihteessa, rakennukset 

rakennettiin molemmat 1895, 

myöhemmin purettua 

tavaramakasiiniä laajennettiin 

1923 ja 1944. Kuva: Finna, 

Suomen Rautatiemuseon 

kuvakokoelma, SRMV1:1048 

 

Asemapiirros: Karkun asema-alue 1898. 

Kuva käännetty ylösalaisin, 

pohjoissuunntaan. . Kiveyksellä yhdistetyt    

a = asemarakennus, b= tavaramakasiini 

(purettu) l = ulkohuone (purettu) sekä 

asemapäällikön c = Ulkorakennus, h = kaivo 

(peitetty) ja i = maakellari.   

Kuvan vasempaan reunaan sijoittuvassa 

aseman henkilökunnan asuin- ja 

talouspihassa oli asuinkäyttöön rakennettu  

f= kaksoisvahtitupa ja c= kaksi 

talousrakennusta (purettu) sekä i = kaivo. Näiden alueiden väliin jäi o = sauna-, pesutupa- ja 

leipomorakennus. Vilkkaaksi osoittautuneen aseman rakennuskantaa täydennettiin 1900-luvun 

alkupuolella, asemarakennusta ja tavaramakasiinia laajennettiin ja henkilökunnan asuinpihaan rakennettiin 

toinen, myöhemmin purettu asuinrakennus sekä nykypäiviin säilynyt maakellari.  Rasterilla on merkitty 

puisto-, puutarha- ja kasvimaa-alueet. Puisto keskittyi ilmeisesti enemmän aseman yhteyteen. Karttaan 

kuvatulla mäellä oli myöhemmin aseman huvimaja.   
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Asemarakennus 1900-luvun alkupuolella. Kuvassa vasemmalla näkyy hyvin 1904 tehty asemarakennuksen 

laajennus erivärisenä kattona. Oikealla olevassa alkuperäisessä rakennusosassa olivat odotushuoneet ja 

lipunmyynnin tilat sekä ilmeisesti myös asemapäällikön asunto. Siihen liittyi etupuolella hiekkapiha, asema-

aukio sekä puistoistutuksia.  Radan puolella maanpinta oli kivetty yhdistämään keskeiset rakennukset 

aseman, tavaramakasiinin ja ulkohuoneen. Samaa kolmijakoa käytettiin useimmilla asemilla, jolloin 

ulkohuone löytyi myös pimeässä.  Vasemmalla oleva laajennukseen tuli asuintiloja, jolloin asemapäällikkö 

sai 1904 suuremman asunnon. Vasemmalla näkyy aseman puistoistutuksia ja hiekkakäytäviä. Kuva: Finna, 

Karkun asema 1908, Suomen Rautatiemuseon kuvakokoelma, SRMV1:1047 

Rakennus 1. Asemarakennus 1895/1904.  Asemarakennus on rakennettu matalalle kivisokkelille. 

Hirsirunko on vuorattu uusrenessanssia edustavalla vuorauksella. Tyylipiirteet näkyvät 

paneloinnissa, vaaka-, nurkka- ja ikkunalistoissa. Ikkunat ja helat ovat 1900-luvun alkupuolelta, 

ristikarmilliset ja 6-ruutuiset.  Satulakatto on katettu tiilellä, nykyinen väritys korostaa jäsentelyä, 

listat ruskeat, vuoraus vaaleampi. Väri on vaihdellut, ollen mm. 1950-luvulla yksivärinen, 

kokovalkoinen.  Satulakatossa on katteena savitiili, avoimet räystäät, kattotuolien päät sahattu 

kaareviksi. Savupiiput punatiiltä, piipunpäätä korostettu. Rakennuksessa on kolme sisäänkäyntiä, 

portaat kiveä. Ulko-ovet uusittu, yksi vanhempi 

peiliovi. Rakennus valmistui 1895, rakennusta 

jatkettiin 1904 koillispäädystä Bruno Granholmin 

tekemin suunnitelmin.  

 

Karkun asematalon piirustukset 1899. Rakennuksen 

länsipäädyssä oli III ja II luokan odotushuoneet ja 

lipunmyynnin tilat sekä päädyssä naistenhuone. 

koillispäädyssä oli kolmen huoneen ja keittiön 

asunto, joka rakennettiin 1904. Kuva: Upi Vuorenoja. 
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Kuvat: Asema pohjois- ja eteläpuolelta, alarivissä detaljeja ja oikealla aseman, aseman talousrakennus.  

Ympäristö: Vanha asema-, pelto- ja teollisuusmaisema on pääosin kadonnut asemarakennuksen 

ympäristöstä. Vain aseman ja Harsun välissä on säilynyt pieni peltoalue.  Aseman vieressä olleen 

tavaramakasiinin paikalla on nykyisin parkkipaikka. Asemaympäristöön (3.3.) liittyy samalta ajalta oleva 

asuin- ja liikerakennus (3.5.) sekä lounaispuolen metsikköön sijoittuvat neljä rautatien talous- ja 

asuinrakennusta (3.4.) 

Kulttuurihistorialliset arvot: Asemarakennus ja asemapäällikön asunto 1895/1904. Liikenne- ja 

rakennushistoria. Rautatien, Oulun radan tyyppipiirustuksilla rakennettu ja aikakauden uusrenessanssia 

edustava asemarakennus on rakennuksena säilyttänyt hyvin alkuperäiset, vanhat ominaispiirteensä ja 

detaljit.  Pihapiiriin kuuluu tyyppipiirustuksilla rakennettu talousrakennus. Asemarakennukseen 

liittyneestä puistosta on säilynyt vain yksittäisiä, harvoja kasveja. Asema-alueen kokonaisuuteen kuuluu 

lisäksi aseman asuinpiha, kortti 3.4. 

Arvoluokka: I  

 

Aluekokonaisuus: Asema-alue ja Hovin liikekiinteistö, 3.3, 3.4 ja 3.5. 

 

Toimenpidesuositukset: Asemarakennus. Alkuperäiset rakennukset tulee säilyttää ja asema pihapiirissä 

tulisi turvata rakennuskohtaisin kaavamerkinnöin. Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulisi käyttää 

perinteisiä, rakennusaikakauteen kuuluvia materiaaleja, värejä, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Vanhat 

rakennusosat ja kiinteä sisustus tulisi säilyttää. Mahdollinen uudisrakentaminen tulee sovittaa alueen 

rakennettuun, historialliseen ympäristöön mittakaavan, materiaalien, värien ja rakennusten sijoittelun 

suhteen.  Asema-alueen kehittämisessä tulee huomioida vanha asemakokonaisuus. 
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3.4. Rautatieaseman henkilökunnan asuinpiha 

   

 

Rautatien henkilökunnan rakennukset 1. Asuinrakennus 1895, 2. kellarirakennus n. 1900(?), 3. sauna- ja 

pakarirakennus 1895, 4. kellarirakennus 1895 sekä 5. uudehko piharakennus. Alueelta, sen luoteiskulmalta 

on purettu yksi asuinrakennus ja kolme talousrakennusta, uudehkon piharakennuksen paikalla oli alun 

perin talousrakennus. Mäellä oli aikaisemmin huvimaja. 

Historia: Asema-alueeseen kuuluva Aseman henkilökunnan asuinpihan rakennukset rakennettiin rautatien 

tyyppipiirustuksilla asema-alueen lounaiskulmalla olevan moreeniharjanteen pohjoisreunalle, pellon 

reunaan. Nykyisten rakennusten lisäksi alueella oli toinenkin asuinrakennus sekä harjanteella 1900-luvun 

alkupuolella rakennettu huvimaja. Rakennuksiin pohjoispuolella liittynyt avoin peltomaisema on kadonnut 

taajamarakentamisen alle. Myös tonttiin kuulunut todennäköisesti henkilökunnan kasvi-, puutarha- ja 

puistoalue on kasvanut umpeen.    Sastamalan kaupungin omistama Koivisto -niminen tontti rek. 790-434-

5-122 on erotettu rautatiealueesta 2009. Asuinrakennus on asuinkäytössä. 

 Kartta: Asema-alue 1898, asemapihan tältä ajalta säilyneet rakennukset on merkitty karttaan renkaalla, 
puurakenteiset asuinrakennus, 
sauna- ja pakarirakennus sekä 
tiilirakenteinen maakellari. 
Niiden lisäksi on säilynyt toinen 
maakellari. Rakennuksia 
yhdistänyt, vähintään 
puoliavoin 
puutarha/puistoalue 
(pisterasteri) on metsittynyt. 
Lähde:  
Långprofil öfver T.fors – B.Borg 
jernväg, Helsinki 1896 
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Kuvaus: Aseman länsipuolella, radan varrella olevan metsäharjanteen suuntaisesti kulkevan 

pihatien varrelle on aseman henkilökunnalle tarkoitettua kaksi tiilirakenteista 

kellarirakennusta sekä puurakenteiset asuinrakennus ja talousrakennus. Maisema on 

nykyisin varsin peitteinen, rakennusten maisemallinen yhteys asemaan on katkennut.  

 

 

Rakennus 1. Asuinrakennus on rakennettu 

n.1895 rautateiden pienemmän 

kaksoisvahtituvan, tyyppi 2. piirustuksilla, 

jotka olivat käytössä 1880-luvulta 1900-

luvun alkuun. Detaljointi poikkeaa 

piirustuksista mm. konsoleiden ja 

ikkunoiden vuorilautojen koristelun osalta.  

Rakennuksessa on lohkotusta kivestä tehty 

sokkeli ja portaat. Hirsirunko on vuorattu 

vaakapaneloinnilla, vinttiosassa on alhaalta 

kiilamainen pystypanelointi, ns. riippuva 

panelointi. Julkisivua jäsennöi lisäksi 

nurkkalistat ja pihapuolen frontonin pystylistat. Satulakatto on katettu betonitiilellä. 

Muutoksia ovat rakennuksen 6- ruutuiset Ikkunat/vuorilaudat ja puuovet, jotka ovat uusittu 

sekä oven yläpuolelle on lisätty katos. Vintinpäädyssä on alkuperäinen kiilamainen ikkuna. 

Nurmipihassa on uudempi talousrakennus, nro. 5 sekä kaksiosainen kellarirakennus.   

 

Rakennus 2. Rautateiden tyyppipiirustuksilla ja 

Kahdella ovella varustetussa maakellarirakennuksessa 

on lohkokivestä tehty sokkeli, korkeat päädyt ovat 

muurattu punatiilestä, mansardikatto on katettu 

profiilipellillä, katolla on tiilestä muurattu 

ilmanvaihtopiippu. Rakennus on rakennettu v. 1898 

jälkeen, todennäköisesti 1900-luvun alkupuolella. 

 

 

 

 

Rakennus 3. Pihatien varteen asema-alueen 

lämmitettäväksi talousrakennukseksi (pakari/sauna) n. 

1895 rakennetussa rakennuksessa matala lohkokivisokkeli, 

hirsirunko on vuorattu vaakapaneloinnilla, vinttiosat ovat 

pystypanelointia, ns. riippuva panelointi. Satulakatto on 

katettu betonitiilellä. Sisäänkäynti päädyssä on 

länsipäädyssä, kulmassa. Ikkunat, kolme 6-ruutuista ovat 

tiepuolella.  
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Rakennus 4. Yhdellä ovella varustetussa maakellarirakennuksessa 

on lohkokivestä tehty sokkeli, korkeat päädyt ovat muurattu 

punatiilestä, mansardikatto on katettu profiilipellillä, katolla on 

tiilestä muurattu ilmanvaihtopiippu. Rakennus on rakennettu 

1895 vaiheilla ja se oli asema-aukion laidalla, ilmeisesti se oli 

asemapäällikön kellari. 

 

 

Kulttuurihistorialliset arvot: Henkilökunnan asuinpiha on osa Karkun asema-alueen alkuperäistä 

rakennuskokonaisuutta. Asuinpihan keskeiset ja alkuperäiset rakennukset ovat pääosin säilyneet. 

Alkuperäisillä ja vanhoilla rakennuksilla (1,2,3 ja 4) on merkittäviä liikenne- ja rakennushistoriallisia arvoja. 

Tontin mäellä on kivikautinen asuinpaikka, kiinteä muinaisjäännös. 

Rakennuskohteet arvoluokka: I 

Aluekokonaisuus: Asema-alue ja Hovin liikekiinteistö 3.3, 3.4 ja 3.5. 

Toimenpidesuositukset: Vanhat rautatien asuin- ja talousrakennukset tulee säilyttää, rakennuskohtaiset 

suojelumerkinnät ja mahdollisesti alue merkintä. Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulisi käyttää 

perinteisiä, rakennusaikakauteen kuuluvia materiaaleja, värejä, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Vanhat 

rakennusosat ja kiinteä sisustus tulisi säilyttää. Merkittävää uudisrakentamista ei suositella alueen 

säilyneisyyden ja muinaisjäännöksen vuoksi. Mahdollisia rakennuspaikkoja on tontin lounaiskulmalla, josta 

on purettu yksi asuinrakennus ja kolme talousrakennusta pois. Siellä uudisrakentaminen pitää sovittaa 

alueen rakennuskantaan tai rajata selkeästi omaksi ympäristöksi esim. kasvillisuudella. Rakennusten 

maisemallinen asema ja yhteys asema-alueeseen on hämärtynyt puuston lisääntyessä. Puustoa tulisi karsia, 

myös entisen pohjoissivun kasvi-, puutarha-, puistoalueen inventointia, palauttamista tai karsimista 

avoimemmaksi tulisi harkita.  
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3.5. Hovi, asuin- ja liikerakennus 
 

 

Kuva: Asematien varrelle 1900-luvun alkupuolella laajennettuun päätyyn sijoittui ensin kauppa ja 1927 

pankki, liiketilan komea portaali on tien varressa. Pitkän sivun kuisti on 1970-luvulta.  

 

1. Liike- ja asuinrakennus n. 1900-

1927/1970, 2. talousrakennus. rek. 

790-51-19-1. Päärakennuksen 

koillispää on rakennettu kahdessa 

vaiheessa, lounaispääty on vuodelta 

1970.  

 

 

 

 

Historia: Asema-aukion reunaan 1900-luvun vaihteessa rakennettu kaksikerroksinen ja 1910/20-luvulla 

yksikerroksisella osalla laajennettu rakennus on muistitiedon mukaan rakennettu alkujaan Hovin talon 

sisaruksille. Hirsirungossa on korjausten yhteydessä näkynyt siirtomerkintöjä.  Kaksikerroksista rakennusta 

laajennettiin koillispäästä, uudistiloihin tuli ensin kauppa ja myöhemmin pankki. Suomen Maatalous-Osake-

Pankki perustettiin 1916.  Pääkonttori oli vuoteen 1927 Tampereella, jonka jälkeen se siirtyi Helsinkiin. 

Pankilla oli 32 sivukonttoria, joista Karkun toimipiste oli ensin Harsulla, josta pankki siirtyi 1920-luvulla, 

muistitiedon mukaan 1927 Hovin taloon.  Pankki fuusioitui KOP:n kanssa 1958. Pankki, KOP jatkoi 
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kiinteistössä 1960-luvun alkuun ja siirtyi sen jälkeen uuteen raitin varrelle rakennettuun toimitilaan. Pankin 

jälkeen kiinteistö siirtyi Kohtamäen perheen omistukseen ja pankkitiloihin tuli Kohtamäen perustama 

lakkitehdas, Karkun lakki. Kohtamäen toimesta rakennuksen lounaispuolelle rakennettiin 1970 omistajalle 

matala asuinsiipi.  Lakkitehtaan toiminta päättyi 1990-luvulla. Sen jälkeen tuotantotilat ovat olleet 

varastokäytössä ja uudisosa edelleen Kohtamäen asuinkäytössä.  

Kuvaus: Matalalle kivisokkelille 1900-luvun alkupuolella rakennettu, 1910/20-luvulla laajennettu rakennus 

eteläpäädystä kaksikerroksinen, koillispäädyn ollessa yksikerroksinen. Rakennuksessa keilapontattu 

vaakapanelointi, ikkunat ovat T-karmilliset. Avoräystäät, kattotuolien päät profiloidut.  Satulakatossa on 

vanha konesaumattu peltikate ja rännit. Rakennukseen liittyy kaksi betonisokkelille rakennettua avokuistia, 

joista länsipäädyssä oleva on poikkeuksellisen näyttävä pylväineen päätykolmioineen. Se rakennettiin 

ilmeisesti pankin sisäänkäynniksi 1920- luvulla. Pohjoispuolella oleva kuisti on 1970-luvulta. Rakennukseen 

liittyy eteläpäädyssä 1970-luvulla 

rakennettu matala, yksikerroksinen ja 

laatikkomainen laajennusosa, joka 

noudattaa rakennusajan 

julkisivujäsentelyä valesokkeleineen, 

vaakaikkunoineen ja korostettuine 

räystäineen. Rakennuksen takaosaan 

tehty laajennusosa näkyy huonosti 

Asematielle.  

Kuva: Näyttävä, Asematielle 

suuntautuva kuisti peiliovineen 

rakennettiin liiketilan, ehkä 

pankkivaiheen sisäänkäynniksi 1920-

luvulla. 

 

Kuvat: Rakennus itäpuolelta ja julkisivu pohjoiseen, kaksikerroksinen osa valmistui ensimmäisenä. 

Kuvat: julkisivu etelään, oikealla uudisosa pohjoispuolelta kuvattuna. 1970 valmistunut tasakattoinen 

uudisosa jää vanhan 

rakennuksen taakse, 

mataluuden ohella värit ja 

puujulkisivut sopeuttavat 

sitä vanhempaan 

rakennukseen.   
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Kulttuurihistorialliset arvot: Asuin- ja liikerakennus 1900-1920-l. Asemakylän 

rakennuskerrostuma.  Aseman, asema-aukion ja Asematien maisemaan liittyvässä 

suurehkossa puurakennuksessa on toiminut kauppa ja maatalousosakepankki 1900-

luvun alkupuolelta 1960-luvulle. Myöhemmin tila on ollut lakkitehtaana. Pihan puolelle 

rakennettu lakkitehtaan matala asuinsiipi on 1970-luvulla.  Vanha asuin- ja 

liikerakennus on säilyttänyt 1900-luvun alkupuolen laajennusvaiheen 

ominaispiirteensä, materiaalit ja detaljinsa, näyttävä, liiketilaan liittyvä portaali on 

tyylipiirteiden mukaan 1920-luvulta.   

Arvoluokka I  

Aluekokonaisuus: Asema-alue ja Hovin liikekiinteistö 

Toimenpidesuositukset: Vanhan asuin- ja liikerakennuksen ominaispiirteet, keskeinen 

ja näkyvä asema maisemassa ja asema-alueella tulee säilyttää. Rakennusten hyvin 

säilyneiden julkisivujen korjaus- ja kunnostustöissä tulisi käyttää perinteisiä, 

rakennusaikakauteen kuuluvia materiaaleja, värejä, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. 

Vanhat rakennusosat ja kiinteä sisustus tulisi säilyttää. 

Informantti: Terttu Kohtamäki 3.9.2019 
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4. Historian aluekokonaisuudet, näkymät ja rakenteet 
Kaava-alueen muita historialliseen kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyviä elementtejä 

 

Kartta: MML2019, merkinnät Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. 

 

1. Palvialan ryhmäkylän tontti, rajaus 1792 kartasta (vihreä rasteri) 

2. maantien, raitin linjaus 1792 kartassa  

3. Vanha kyläpelto, tärkeä kaava-alueen historiallisten näkymien ja rakennusten kannalta 

4. korkea kuusiaita n. 1900, rajaa Harsun purettua kauppapihaa 

5. maantien, Pori-Tampere valtatien (9.) kilometripylväs 1930-luvulta 

6. Harsunoja, kylän kohdalla rannalla ollut mm. saunoja ja paja, pellolla oja oli 1600-luvulla 

kaksivuoroviljelyn raja, erottaen kylän A ja B peltolohkot 

7. Asema-alue ja sen -puiston jäänteitä, kärsinyt Sembramänty maiseman kiintopisteenä.  
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Kaava-alue ja keskeisiä raittinäkymiä ja kiintopisteitä 

 

 

Kartta: Tähdellä merkitty kaava-alueen maiseman historialliset, 1900-luvun vaihteessa, pääosin rautatien 

tulon aikaan rakennetut kiintopisteet, sinisellä keskeiset näkymät. Kiintopisteet ja näkymien säilyminen 

tulisi turvata kaavoituksessa. Kartta: MML2019, merkinnät Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 

Oy. 
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Aseman näkymät 

Asema- ja rautatien 

näkymiä: Liikenteen 

palvelurakennuksia, 

Karkun asema, oikealla 

näkyy taustalla Harsun 

päärakennus. Asema 

rakennettiin 1890-luvulla, 

samaan aikaan Harsulle 

rakennettiin suuri kauppa- 

ja majoitusrakennus 

asematien ja raitin 

risteykseen. Harsun 

nykyistä päärakennusta 

korotettiin vielä 1920 

majoitustilojen 

lisäämiseksi. 

 Harsun vanhalla kylätontilla, harjanteella 

sijaitseva päärakennus muodostaa 

asemalta nähtynä kiintopisteen asematien 

varrella, etualan pelto on ollut käytössä jo 

1640-luvulla, ollen jo silloin jo pitkään 

viljelty. Asematietä reunusti aikaisemmin 

puukujanne. 

 

 

 

 

 

Asemarakennus länsipuolelta. Aseman 

alkuperäiseen rakennuskokonaisuuteen 

liittyi autojen paikalla ollut 

tavaramakasiini sekä itäpuolella puisto, 

josta on säilynyt vain vähäisiä osia mm. 

yksinäinen havupuu. Vasemmalla 

alkuperäinen talousrakennus osoittaa 

asemapihan pohjoisrajan. Asema-aukio 

on laajentunut autoistumisen, 

pendelöinnin seurauksena. 
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Raitin maisemia 

Kuva: Aseman rakennukset 

muodostavat päätepisteen 

Asematielle, joka rakennettiin 

raitilta, maantieltä ja kylästä 

asemalle 1890-luvulla. 

Vasemmalla aukeaa näkymä 

Palvialan kylän vanhimmille 

pelloille.  

 

 

 

 

 

Asema-aluetta raitilta 

kuvattuna, vasemmalla 

asemarakennus, oikealla 

asema-aukion ja asematien 

varrella oleva Hovin 

rakennus, jossa toimi koko 

1900-luvun ensin kauppa ja 

sen jälkeen pitkään pankki ja 

viimeksi lakkitehdas. Aseman 

rakentaminen lisäsi 

merkittävästi kylän 

rakentamista, rautatie ja 

asema toi teollisuutta, kauppoja, palveluita ja huviloita, Vanhasta maatalouskylästä tuli vireä 

asemakylä, Karkun kunnan keskus.  

 Huolimatta tieliikenteen kasvusta 

ja tien perusparannuksista, on 

maantien vanha 

maisemanrakennetta ja 

ryhmäkylää seuraava linjaus 

edelleen nähtävissä. Kuvassa 

koillisesta, Seikun mäeltä otettu 

kuva, vanhan raitin kiintopisteet, 

etualalla entinen apteekki ja 

kunnantalo sekä takana Harsun 

päärakennus vanhalla kylätontilla. 
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Valtatie 9. kilometripylväs Palvialan keskustassa, 

Tampereelle 44 km ja Turkuun 148. Vanha Ala- ja Ylä-

Satakuntaa ja edelleen Turkuun jatkunut maantie Turusta 

Tammerkoskelle seurasi Kokemäenjoen vesistöä jo 

keskiajalla. Tiestä erkani lisäksi Huidan kylässä myös 

Pohjanmaalle johtava linjaus.  Palvialassa tien linjaus 

noudatti 1640- ja 1790-luvun karttojen mukaan nykyistä 

Maakunnantietä. Ryhmäkylän läpi kulkenut vanha tielinja 

oli vielä 1900-luvulla osa Turkuun johtanutta 

valtakunnallista päätietä, josta tuli 1938 osa tällöin 

suunniteltua valtatieverkkoa, valtatie 9. Tienumero 

hakattiin tällöin uusiin kilometripylväisiin, joista yksi on 

Palvialan vanhassa kyläkeskustassa. Vanhoihin tielinjoihin 

pohjautuneen valtatieverkon oikominen ja kehittäminen 

pääsi vauhtiin vasta sotien jälkeen, jolloin valtatien 9. 

linjaus siirtyi vesistön itäpuolelle ja Poriin johtanut tie siirtyi 

Mouhijärven kautta kulkevaksi, jolloin vanha tie Karkussa paikallistieksi.  
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5. Yhteenveto, arvot ja yleiset suositukset 
 

Asemakaava-alueelle sijoittuvat historiallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävät 

Porin radan Karkun asema-alue, Palvialan kylätontti ja Harsun kantatalo sekä entinen Karkun 

kunnanhallinnon ja palveluiden alue.  Kaava-alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti 

merkittävää rakennettua ympäristöä. Vanhan kylätontin ympäristöön sijoittuvat rakennukset 

edustavat lähtökohtaisesti 1900-luvun vaihetta, jolloin vanha kylämaisema muuttui 

merkittävästi rautatien tullessa ja vanha, jo kunnan keskuksena toiminut Palviala muuttui 

vireäksi asemakyläksi uusine rakennuksineen ja toimintoineen. Vanha kylä ja sen maantie, 

raitti saivat rinnalleen uuden liikenteen reitin, joka veti puoleensa teollisuutta ja kauppoja, 

vahvistaen kylän asemaa kunnan keskuksena. Rakentamisessa elettiin vielä kertaustyylien 

aikaa, rakennuksissa on nähtävissä lähinnä uusrenesanssin piirteitä, vähäisessä määrin 1900-

luvun puolelle tultaessa ensin jugendin ja sittemmin klassismin piirteitä.  

Kaava-alueella on 1900-luvun vaihteessa rakennettu asema-alue useine rakennuksineen, 

pankkina toiminut liikekiinteistö, Harsun päärakennus, kunnantaloksi muutettu 

kirjurin/apteekkarin talo sekä Uusitalon talo, jotka kaikki ilmentävät tätä aikakautta, 

muodostaen keskeisen osan tällöin syntynyttä uutta asemakylää ja kuntakeskusta.  Asema-

alueen rakennukset ovat säilyneet alkuperäiset ominaispiirteet, muihin rakennuksiin on tullut 

nuorempia, edelleen puurakentamista edustavia kerrostumia. Kohteita yhdistää 

maisemallisesti raitti ja historiallinen peltoalue.  Rakennusten ympäristöihin liittyy samalta 

ajalta olevat puutarhojen, puistojen, kuusiaitojen jäänteet, rakennusten ohella niiden 

säilyminen ja uudistaminen olisi miljöön kannalta suotavaa. Myös puuston karsiminen toisi 

rakennuskohteita mm. asema-alueella paremmin esiin. Kaava-alueen kaikki, pieneksi 

supistuneet pellot ovat vanhoja jäänteitä kylän vanhimmista pelloista.  

Arvot: 

Kylä-, asutus-, viljelyhistoria: Harsun kantatalo, pihapiiri, Palvialan kylätontti, kyläpelto 

Liikennehistoria: Asema-alue, asemarakennus ja henkilökunnan rakennukset, puisto 

Asemakylän historia: Asema-alue, Hovin liikerakennus, Uusitalo, Sereniuksen talo/apteekki, 

Harsun korotus. 

Hallintohistoria: kunnantalo, virastotalo  
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Kiinteistöt: 

Inventointikohteet:      rakennusvuosia  arvoluokka 

3.1. Harsu, kylätontti  1902, 1860-l   I 

3.2  Hallintokeskus     ei alueluokitusta 

Kirjastotalo (kunnantalo) 1890 -1940-luku  I 

 Virastotalo ja paloasema 1965/2000-l   III 

 Karkkukoti  2000-l   ei luokitusta 

Uusitalon asuinrakennus 1910-l   II 

3.3. Asemarakennus   1895/1904   I 

3.4. Aseman asuinpiha, 4 rak. 1890-l   I 

3.5. Hovi, asuin- ja liikerakennus n.1900/1920-l, laaj. 1970  I 

Kaavassa huomioitavat rakennukset ja alueet 

Ensimmäisen luokan kohteet tulisi 

huomioida kaavassa rakennuskohtaisin 

säilyttämismerkinnöin. Toisen luokan 

kohteet ovat säilytettäviä, osin 

muuttuneita ja kaavamerkinnät ovat 

enemmän harkinnanvaraisia. 

Kolmannen luokan kohteilla on 

maisemallisia tai historiallisia arvoja, 

jotka tulisi huomioida myös 

maankäytön suunnittelussa.   

Kartassa on sinisellä neliöllä merkitty 

kiinteistöjen huomioitavat 

rakennuskohteet. Lisäksi punaisella 

rasterilla ja sinisellä katkoviivalla on 

merkitty alueet, Karkun pihapiiri 3.1 sekä Asema-alue ja Hovin liikerakennus, 3.3.-3.5., jossa 

aluemerkintää olisi hyvä harkita. Kartta: MML2019, merkinnät Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & 

Luoto Oy. 

 

 Kaava-alueen muita historiallisia kiinnekohtia ja rakenteita ja näkymiä, kartat sivulla 31 ja 32. 

Kylätontit  Palvialan ryhmäkylä, 1640-luku 

Kyläpelto  pelto ennen 1640-l 

Kilometripylväs 1930-l 

Harsun kuusiaita  n. 1900 

Asemapuisto  n. 1900 
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Tutkimuksen perustiedot 

Kohde: Kolme asemakaava-aluetta Sastamalan Karkun keskustaajamassa 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen tarkkuusinventointi 

Tavoite: selvittää, onko suunnitelluilla kaava-alueilla kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeo-
logisia kulttuuriperintökohteita 

Kenttätyöaika: 8.5., 10.7. ja 22.10.2019 

Tutkijat: FM Jasse Tiilikkala, FT Ville Laakso ja FM Juha Ruohonen, Maanala Oy 

Tilaaja: Sastamalan kaupunki 

Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inventointi Aarni Erä-Esko 1949, inventointi Ulla Rajala 1996, 
valvonta Kalle Luoto 2008 ja koekaivaus Sami Raninen 2013 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: – 

Tulos: Suunnitelluilla kaava-alueilla todettiin kolme aiemmin rekisteröimätöntä kohdetta, joita 
voi pitää kiinteinä muinaisjäännöksinä: historiallinen kylätontti, 1900-luvun alun varustus sekä 
kivikautinen asuinpaikka. Aiemmin tunnettu historiallinen pajanpaikka ehdotetaan yhdistettä-
väksi osaksi em. kylätonttikohdetta. Lisäksi todettiin neljä muuta kulttuuriperintökohdetta. 

 

Tutkimusalueet merkitty punaisella. 

Raportin karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. 

Kansikuva: Inventointialueen eteläosaa kaakon suunnalta lennokista kuvattuna (Maanala 
Oy/Juha Ruohonen).  
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1. Tutkimustehtävä 

Sastamalan kaupunki oli vuonna 2019 suunnit-
telemassa asemakaavamuutoksia Karkun kes-
kustaajamaan. Suunnittelualue koostui kol-
mesta toisiinsa rajautuneesta alueesta: Ase-
manseutu (tämän sivun kartan alue 1), Riippi-
läntien pohjoispuolen alue Karkuntien länsi-
puolella (numero 2) ja Passinmäentien itäpuoli 
(numero 3; suunniteltuja kaavamuutosalueita 
nimitetään samoin numeroituina tässä rapor-
tissa myös tutkimus- tai inventointialueiksi). 

Sastamalan kaupunki tilasi kaava-alueiden 
MRL 9 §:n mukaisen arkeologisen tarkkuusin-
ventoinnin Maanala Oy:ltä 26.4.2019. Työn 
vastuuhenkilö oli FM Jasse Tiilikkala. Maasto-
työ tehtiin kolmessa jaksossa: 8.5., 10.7. ja 
22.10.2019. 

Inventoinnin tavoitteena oli selvittää, sijait-
seeko suunnittelualueilla aiemmin tuntemat-
tomia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita 
kulttuuriperintökohteita, tarkastaa alueelta 

vanhastaan tunnetut kohteet sekä arvioida 
alueen kohteiden luonnetta ja laajuutta. 

Tutkimusalueelta oli ennen vuoden 2019 in-
ventointia rekisteröity kaksi kiinteää muinais-
jäännöstä: Asemanseudun asemakaavaan-
muutoksen suunnittelualueella sijaitsevat Rau-
tatiealue 1 ja Harsu -nimiset kohteet (ks. luvun 
3.3.2. kohteita 1 ja 4).  

Inventointialueen läheisyydestä, Rautaveden 
ranta-alueelta ja rautatieaseman ympäris-
töstä, tunnetaan lisäksi useita rautakaudelle 
ajoittuvia muinaisjäännöksiä (ks. tarkemmin 
lukua 3.1.). 

2. Menetelmät 

Ennen maastotyötä alueen historiallista maan-
käyttöä tutkittiin vanhoista kartoista, joita ase-
moitiin nykykartoille (ks. alla lukua 3.2.). Esi-
töissä tutkittiin myös Maanmittauslaitoksen 
avoin laserkeilausaineisto. Siinä ei havaittu mi-
tään arkeologisiin kohteisiin viittaavaa. 

 

Kuva 1. Inventoidut suunnitellut kaavamuutosalueet (sinisellä), vuonna 2019 todetut arkeologiset kohteet 
(vihreällä) sekä ennen vuoden 2019 inventointia rekisteröidyt muinaisjäännöskohteet (punaisella, Museo-
viraston paikkatietoaineiston perusteella).
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Maastotyössä tarkastettiin tunnetut muinais-
jäännökset ja etsittiin uusia kohteita alueilta, 
joilla esitöiden ja maastohavaintojen perus-
teella voisi sijaita maankäytöltä säästyneitä ar-
keologisia kohteita (maastossa tutkituista alu-
eista ks. kuvia 11 ja 12 sivulla 14). Työssä etsit-
tiin kaikentyyppisiä ja -ikäisiä kohteita. 

Maastotöiden kohdistumiseen vaikutti huo-
mattavasti se, että erityisesti alueista 1 ja 3 
suuri osa on tiiviisti rakennettua (ks. kuvaa 2 
seuraavalla sivulla). 

Koekuoppia kaivettiin alueille, joita pidettiin 
erityyppisen varhaisen ihmistoiminnan kan-
nalta potentiaalisina. Vastaavilla paikoilla hyö-
dynnettiin kasvillisuuden salliessa myös metal-
linpaljastinta. Kevyttä maaperäkairaa käytet-
tiin maanpinnan alaisten maannosten luon-
teen selvittämiseen. 

Lisäksi tarkastettiin silmänvaraisesti peltoalu-
eita ja muita maastonkohtia, joissa maanpinta 
oli rikkoutunut. Maakiviä tarkastettiin kuppiki-
vien varalta. 

Koekuoppia kaivettiin tutkimusalueille yksi-
toista (ks. kuva 12 sivulla 14 ja taulukko 1 si-
vulla 19). Suurin osa oli hieman lapion leveyttä 
suurempia. Koekuoppien kaivaminen keskittyi 
alueen 1 pohjoisosaan, Harsu-nimisen kohteen 
ympäristöön ja Linjaviidan löytöpaikan poh-
joispuolelle (ks. kohteita 4 ja 6). 

Maaperäkairauksia tehtiin laajimmin Harsun 
muinaisjäännöksen ympäristössä ja sen etelä-
puoleisella pellolla. Lisäksi menetelmää käytet-
tiin esimerkiksi alueelle 3 kaivetun koekuopan 
ympäristössä heinittyneellä pellolla. 

Metallinpaljastinta käytettiin eniten Palvialan 
historiallisen kylätontin eteläpuolisella pelto-
alueella. Sitä käytettiin myös mm. alueen 2 mä-
kialueilla sekä alueella 3 koekuopan 11 ympä-
ristössä. 

Alueen 2 laaja pelto oli toukokuussa 2019 mul-
loksella ja se pintapoimittiin tuolloin käytän-
nössä kokonaan: vain sen keskiosan ja pohjois-
reunan kosteita notkelmia ei tarkastettu. To-
pografian perusteella otollisimmiksi arvioidut 

alueet käveltiin tiuhemmin kuin muut. Pelto oli 
sateen huuhtoma, joten havainto-olot olivat 
hyvät. 

Inventointikohteet dokumentoitiin sanallisesti, 
valokuvaamalla ja mittauksin. Tutkimuksessa 
ei tullut esille museokokoelmiin talletettavia 
esinelöytöjä. 

3. Havainnot 

3.1. Topografia, aiemmin tunnetut arkeologi-
set kohteet ja tutkimushistoria 

Inventointialueet sijaitsevat Palvialan vanhan 
maakirjakylän alueella, Rautaveden luoteisran-
nalla, pääosaltaan kaakkoon viettävillä rin-
teillä. Alavat kohdat ovat maaperältään savea 
ja hiesua, ja osin peltokäytössä. Aluetta täplit-
tävät moreeni- ja kalliokumpareet. 

Inventointialue 1:llä sijaitsee Karkun rautatie-
asema, ja sen eteläosassa kulkee rautatie. Alue 
on pitkälti rakennettua. Toisen inventointialu-
een keskiosassa on laajahko peltoalue. Pohjois-
osa on rakentamatonta metsäaluetta, joka 
koostuu kosteikosta ja mäkialueesta. Etelä-
osassa on omakotitaloasutusta. 

Inventointialueen 3 keskiosa on tiheästi raken-
nettua. Eteläosassa on rakentamaton heinitty-
nyt peltoalue. Samoin alueen pohjoisosassa on 
jonkin verran rakentamatonta aluetta. 

Palvialan alueella on jo 1900-luvun alkupuo-
lella tutkittu rikkaita kansainvaellusajalta risti-
retkiajalle ajoittuvia polttokalmistoja (Tulonen 
ja Louhilinna-Kotiranta; ks. esim. Salo 2004: 
244–247, 289). 

Karkun pitäjän on inventoinut ensimmäisen 
kerran vuonna 1949 Aarni Erä-Esko. Viimeisin 
koko alueen inventointi on tehty vuonna 1996 
(Ulla Rajala). Tuolloin löytyi aiemmin tunte-
mattomia muinaisjäännöksiä: Tuomisto 2:n ki-
ven- ja maansekainen röykkiö, Lautatarha-ni-
minen rautakautinen asuinpaikka sekä poltto-
kalmistot/asuinpaikat Rautatiealue 1–3 (ks. 
Rajala 1996; huomattakoon, että Tuomisto 2:n 
sijaintitieto muinaisjäännösrekisterissä vuonna 
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2019 oli virheellinen – oikea sijainti on 30 m ra-
jauksesta lounaaseen). 

Rautatiealue 2 ja Rautatiealue 3 -kohteiden 
luoteispuolelta tuli vuonna 1996 koekuopista 
myös pääosin kivikauteen viittaavia löytöjä 
(KM 29567:1–9). Alue tulkittiin tuolloin löytö-
paikaksi (Linjaviita; ks. tämän raportin koh-
detta 6).  

Vuonna 2008 tehtiin arkeologista valvontaa ve-
sihuoltohankkeen yhteydessä rautatien etelä-
puolella Tulonen ja Tuomisto 2 -muinaisjään-
nösten välissä ja Lautatarhan asuinpaikan poh-
joispuolella (Luoto 2008). 

Lisäksi on mainittava pari irrallista esinelöytöä, 
joiden tarkat löytöpaikat eivät ole tiedossa. 
Karkun alueelta on Satakunnan Museoon toi-
mitettu numerolla 522 kourutaltta, jonka on 
lahjoittanut Juho Salenius vuonna 1890. 
Vanha-Harsun nykyisen maanomistajan mu-
kaan Salenius on ollut isäntänä Harsun talossa. 
Lisäksi Karkun aseman lähistöltä on löytynyt 

nelisivuinen oikokirves (Satakunnan museo 
7234; Rajala 1996: 49). 

Vuoden 2019 inventointialueella 1 sijaitsevat 
rautakautinen polttokenttäkalmisto Rautatie-
alue 1 sekä Harsu-niminen muinaisjäännös, 
joka on tulkittu historialliseksi pajanpaikaksi. 
Jälkimmäinen sijaitsee Palvialan historiallisella 
kylätontilla (ks. kohteita 1 ja 4). 

Saman alueen tuntumassa sijaitsevat rauta-
kautiset muinaisjäännökset Rautatieasema 2 
ja Rautatieasema 3 (ks. kohteita 2 ja 3). Linja-
viidan löytöpaikka sijoittuu myös inventointi-
alueen rajan tuntumaan (ks. kohdetta 6). 

Lisäksi saman suunnittelualueen 1 pohjois-
osassa, Maakunnantien ja Asemantien risteyk-
sen itäpuolella, on sijainnut Palvialan kylän his-
toriallinen tonttimaa, jota ei ole ennen vuotta 
2019 rekisteröity arkeologiseksi kohteeksi (ks. 
tämän raportin kohdetta 4).  

Inventointialueilta 2 ja 3 ei ennen vuotta 2019 
tunnettu arkeologisia kohteita. 

 

Kuva 2. Inventoidut suunnitellut kaavamuutosalueet, vuonna 2019 todetut arkeologiset kohteet sekä 
ennen vuoden 2019 inventointia rekisteröidyt muinaisjäännöskohteet ilmakuvakartalla. 
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Kuva 3. Inventointialuetta 2 pohjoiskoillisesta kuvattuna. 

 

Kuva 4. Inventointialueen 3 eteläosaa lounaasta kuvattuna. 
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3.2. Kirjalliset lähteet ja historiallinen maan-
käyttö 

Karkun Palvialan kylä on syntynyt viimeistään 
keskiajalla. Siellä on sijainnut vuonna 1566 
kuusi tai seitsemän taloa (Mäkelä et al. 1973: 
101). Historiallisen kylän alue on sijainnut ny-
kyisten Iso-Harsun ja Vanha-Harsun tonttien 
alueilla. Asutus on keskittynyt tänne aina 1800-
luvulle asti. 

Inventointialueen historiallista maankäyttöä 
voidaan tarkastella parhaiten vanhojen kartto-
jen avulla. Ensimmäinen alueen maankäyttöä 
kuvaava kartta on vuoden 1644 Palvialan maa-
kirjakartta (Streng 1644; ks. kuvaa 5). 

Inventointialueen 1 pohjoisosassa on tuolloin 
sijainnut Palvialan kylätontti. 

Maakirjakarttaan on myös piirretty lounaasta, 
nykyistä Maakunnantien linjaa, kylään johtava 
tie. Kylätontin ja rannan välillä on sijainnut 
pääosa kylän pelloista. Palvialan tunnetut rau-
takauden muinaisjäännökset sijaitsevat näiden 
peltojen ja peltojen ympäröimien peltosaarek-
keiden alueella. 

Myös inventointialueella 2 on sijainnut peltoja, 
ja alueen pohjoisosan ja keskiosan kosteikot 
ovat olleet niittyinä. Kolmannelle inventointi-
alueelle ei ole aivan eteläisintä osaa lukuun ot-
tamatta piirretty maankäyttöä.

 

Kuva 5. Asemoitu ote Jonas Strengin piirtämästä Palvialan maakirjakartasta v. 1644 (Streng 1644).  Ky-
län kuusi taloa ovat sijainneet yhteisellä tontilla (taloja kuvaavat piirrokset kuvan keskiosassa).
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Seuraava aluetta kuvaava suurimittakaavainen 
kartta on Rantakunnan jakokunnan tiluskartta, 
joka perustuu vuoden 1792 mittauksiin (Wirze-
nius 1792; ks. kuva 6). Kartan perusteella in-
ventointialueiden maankäytössä ei ole tapah-
tunut suuria muutoksia 1600-luvun jälkeen. 

Asutus keskittyy kylätontille, joka on tässä vai-
heessa laajentunut myös Maakunnantien poh-
joispuolelle. 

Kolmannelle inventointialueelle on tässä vai-
heessa raivattu pieniä peltotilkkuja ja niittyjä. 

 

Kuva 6. Asemoituja otteita Rantakunnan jakokunnan tiluskartasta, joka perustuu vuoden 1792 mittauk-
siin (Wirzenius 1792). 
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Pitäjänkartta (1847) vaikuttaa perustuvan Pal-
vialan alueella em. tiluskarttaan (ks. kuva 7). 
Selkeänä erona kartassa on se, miten asutus on 
siihen merkitty. Maakunnantien pohjoispuoli-
set tontit on merkitty tiluskartassa tontin länsi-
laidalle, pitäjänkartassa tontin itälaidalle. 

Pitäjänkarttaan on merkitty myös 1800-luvun 
lopulla Palvialaan rakennuttu junarata ja Kar-
kun asema. Pitäjänkartasto Karkun alueelta on 
koottu vuonna 1847, mutta se ei siis kaikilta 
osin kuvaa koontiaikansa maankäyttöä ajanta-
saisesti. 

 

Kuva 7. Asemoitu ote pitäjänkartasta (1847). Asutus punaisella, pellot keltaisella. Myöhemmin lisätty rau-
tatie erottuu mustana viivana kuvan alaosassa.
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Vuoden 1910 senaatin karttaan mennessä ta-
pahtuu inventointialueen maankäytössä jo 
huomattavaa muutosta (ks. kuva 8). 

Asutus on levittäytynyt alueen 2 etelä- ja länsi-
osaan sekä huomattavan voimallisesti alueen 3 

länsireunassa kulkevan Passinmäen tien var-
teen.  

Alueen 1 tilanne on pysynyt pääosin ennallaan, 
mutta rautatiealue peittää nyt sen kaakkois-
osan. 

 

Kuva 8. Asemoitu ote senaatin kartastosta vuodelta 1910. Asutus on merkitty punaisella.
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Myöhäisempiä maanmittaustoimituksiin liitty-
viä jakokarttoja oli käytettävissä vain osasta in-
ventointialuetta. Maanmittauslaitoksen arkis-
ton Palvialan kylää koskevat, vuotta 1916 van-
hemmat, tiluskartat ovat Maanmittauslaitok-
sen erikoisluettelon mukaan palaneet 1918. 

Alueen 1 pohjoisosan tonttien osalta jakokar-
toista saa kuvan 1960-luvun alun rakennuskan-
nasta Harsun tonteilla ja itäisemmän osan eli 
Uusitalon alueesta 1900-luvun alun tilanteessa 
(kuva 9; Kari 1958–60; Lehtinen 1916; Saarinen 
1914).

 

Kuva 9. Laurilan lohkomiskartta v.1916 (Lehtinen 1916), Seikun sotilasvirkatalon lohkomiskartta v. 1914 
(Saarinen 1914) ja Harsun lohkomiskartta n. 1960 (Kari 1958–61) ilmakuvapohjan päällä. 
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Vuonna 1961 painetusta peruskartasta saa jäl-
leen kuvan koko alueen maankäytöstä. Inven-
tointialueen 1 maankäyttö on tuohon aikaan 
ollut varsin kattavaa. Rakentamisen ja pelto-
käytön välissä on ollut vain pienialaisia hyödyn-
tämättömiä alueita. 

Alue 2 puolestaan on ollut itäisintä osaa lukuun 
ottamatta harvemmin rakennettua. Karttaan 
merkityt kaksi sittemmin autioitunutta talon-
paikkaa todettiin maastossa (ks. lukua 3.3.1.). 
Alue 3 on 1960-luvun alkaessa ollut tiheän asu-
tuksen ja peltojen kattamaa.

 

Kuva 10. Peruskartta vuodelta 1961. 
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Kuva 11. Maastossa tarkastetut alueet kuvattuina vihreällä. 

 

Kuva 12. Alueet, joille kaivettiin koekuoppia.  Vinoviivoitetut alueet käytiin läpi metallinpaljastimella tai 
pintapoimittiin.
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3.3. Maastohavainnot 

3.3.1. Yleiset havainnot 

Alue 1 

Alueen 1 pohjoisosassa kulkee Maakunnantie, 
jonka linjaus on pysynyt muuttumattomana 
viimeistään vuoden 1792 kartoituksesta läh-
tien. Tien eteläpuoleinen mäkialue on ollut yh-
täjaksoisesti asuttu pitkään. 

Alueen eteläosa koostuu suurelta osin Karkun 
käytössä olevasta rautatieasemasta ja rauta-
tiealueesta. Rautatien molemmin puolin on 
säilynyt rautakauden muinaisjäännöksiä, joista 
tutkimusalueella sijaitsee Rautatiealue 1 (ks. 
kohdekuvausta 1 alla luvussa 3.3.2.). 

Vuoden 1996 inventoinnissa (Rajala 1996) kai-
vettiin runsaasti koekuoppia (ks. kuvaa alla), ja 
niiden antamaa kuvaa alueen muinaisjäännök-
sistä voi alueen 1 osalta pitää varsin kattavana. 

Arkeologisesta näkökulmasta keskeinen tekijä 
alueella on Palvialan historiallinen kylätontti, 

jonka tarkempi kuvaus on tämän raportin lu-
vussa 3.3.2. (inventointikohde 4). 

Kylätontin eteläpuolella on peltoalue, jolta ei 
vuoden 1996 koekuopituksessa tehty muinais-
jäännökseen viittaavia havaintoja. Sellaisia ei 
löytynyt myöskään alueelta metallinpaljasti-
mella vuonna 2019. 

Maakunnantien eteläpuolella, kylätontin itä-
puolitse kulkevan puron itäpuolella, on Rajalan 
raportissa mainitsema ajaltaan epämääräinen 
löytöpaikka Harsun Pajamäki (Rajala 1996: 54). 
Kohteen tarkempi kuvaus on alla luvussa 3.3.2. 
(kohde 10). 

Alueen 1 pohjoisosan itäreunassa alueella, 
jolla koekuopat 7–10 sijaitsevat, on Rajalan ra-
portin Linjaviita, Kaakkoisrinne -niminen löytö-
paikka (Rajala 1996: 39–42). Alue on tuolloin 
määritetty löytöpaikaksi ilmeisesti paikalle 
tehtyjen koekuoppien maan sekoittuneisuu-
den vuoksi, vaikka useasta koekuopasta tuli ki-
vikautisia löytöjä. 

 

Kuva 13. Inventointialueelle 1 vuoden 1996 inventoinnissa ja vuoden 2019 inventoinnissa tehdyt koe-
kuopat.
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Inventointialueen reunaan kaivettiin vuonna 
2019 koekuopat 7–10, joiden pyrkimyksenä oli 
selvittää, jatkuvatko löydöt mahdollisesti in-
ventointialueelle. Koekuoppien 8 ja 9 pintamaa 
oli syvälle sekoittunutta. Paikka on ollut ilmei-
sesti 1900-luvun alkupuolelle ajoittuvan Uusi-
talon puutarhan reuna-aluetta. Koekuopan 9 
löydöt viitannevat paikalla olleeseen tunkioon.  

Koekuoppa 10 kaivettiin 2–3 m raja-aidan ete-
läpuolelle. Paikka on jyrkkenevän rinteen ylä-
reunaa. Maaperä vaikutti koskemattomalta. 
Noin 20 cm:n syvyydestä löytyi kvartsi-iskos (ei 
otettu talteen). Tonttien rajalla on tällä koh-
dalla ollut selkeä ero maankäytössä. Inventoin-
tialueelle jäävän osan pintamaa on sekoittu-
nutta. Rajan eteläpuolisella alueella saattaa 
olla jäljellä paikoin ehjääkin kivikautista asuin-
paikkaa (ks. tämän raportin kohdetta 6). 

Alueen 1 vieressä, sen pohjoispuolella, sijaitse-
vat kohteet Rautatiealue 2 ja Rautatiealue 3 ei-
vät voi tosiasiallisesti yltää kaava-alueelle, sillä 
kaava-alue ao. kohdalla käsittää käytännössä 
vain rata-alueen, jolla ei voi olla mitään säily-
nyttä arkeologisesti relevanttia (ks. kohteiden 
kuvauksia sivuilla 21–23). 

Luvussa 3.3.2. tarkemmin kuvatuista kohteista 
inventointialueella 1 sijaitsevat kohteet 1–4, 6 
ja 10. 

Alue 2 

Alueen 2 maastotyössä keskityttiin avointen 
peltojen pintapoimintaan ja rakentamatto-
mien metsäalueiden tarkastamiseen. 

Alueen koillisosan metsäalueelta havaittiin uu-
ninjäännös (sivulla 17 olevan kuvan 14 raken-
nuksenjäännös 1). Kyseessä on pohjakaaval-
taan noin 3,5 x 2 m laajuinen isojen kivien ra-
jaama suorakaide. Sen päällä oli kasa tiiliä ja 
vieressä maassa oli havaittavissa ikkunalasia. 
Metallinpaljastinlöydöt alueelta ajoittuivat 
1900-luvulle. Vuoden 1961 peruskarttaan pai-
kalle on piirretty asuinrakennus ja talousraken-
nus. Kyse on epäilemättä samasta pihapiiristä. 

Vanhemmissa käytettävissä olevissa kartoissa 
paikalla ei vielä ole rakennuksia, eikä vuoden 
1988 peruskartassa kohdalla ole enää raken-
nuksia. 

Peltoaukean luoteislaidan mäkialueella havait-
tiin myös kaksi rakennuksenjäännöstä sekä 
muutamien kymmenien metrien mittainen ki-
viaita (kuvan 14 numerot 2–4). Kohteen tar-
kempi kuvaus on tämän raportin sivuilla 34–35 
(inventointikohde 9). 

Raessuontien ja pellon väliin jäävällä saarek-
keella todettiin kaksi rakennuksenjäännöstä 
(kuvan 14 numerot 5–6). Kohteen tarkempi ku-
vaus on tämän raportin sivuilla 30–32 (inven-
tointikohde 7). 

Heti em. kohteen eteläpuolella, Raessuontien 
lounaispuolella, todettiin ensimmäisen maail-
mansodan aikaisia puolustusvarustuksia (alla 
olevan kartan rakenteet 7–10). Havainnot ku-
vataan tarkemmin luvussa 3.3.2. kohteen 5 
Raessuontien varustukset kohdalla. 

Alueen 2 laajan peltoalueen pintapoiminnassa 
todettiin siellä täällä yksittäisiä historiallisen 
ajan saviastianpaloja. Muita löytöjä olivat esi-
merkiksi keraaminen sulake sekä golfpallo. Mi-
tään arkeologisesti relevanttia ei ollut havaitta-
vissa. 

Pellon itäreunassa olevassa tasaisessa met-
säsaarekkeessa, kohdassa N 6818724 E 
289051, todettiin 4,5 x 6 m laajuinen pyöreistä 
luonnonkivistä koottu rakennuksen kivijalka, 
jonka korkeus oli 0,4 m alla olevan kartan nro 
11). Kivijalan kivien koko oli 0,5–1 m. Raken-
teen keskellä oli runsaasti pieniä kiviä (halkai-
sija luokkaa 10–20 cm); ne saattavat olla pel-
lolta kerättyjä. Merkkejä tulisijasta ei ollut ha-
vaittavissa. 

Paikalla kasvoi tiheää pensaikkoa, joka haittasi 
havainnointia. Maaperä on savea. Käytettä-
vissä olevissa historiallisissa kartoissa paikalle 
ei ole merkitty rakennuksia. 

Alla kuvatuista inventointikohteista inventoin-
tialueella 2 sijaitsevat kohteet 5, 7 ja 9. 
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Kuva 14. Inventointialueen 2 havainnot. 

 

Kuva 15. Alueen 2 laajaa peltoaluetta, joka tutkittiin pintapoiminnalla.  
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Alue 3 

Inventointialue 3 oli suurelta osin rakennettua, 
joten arkeologisten kohteiden kannalta poten-
tiaalisia kohtia oli varsin vähän. Alueen luoteis-
osassa todettiin kuitenkin rakennuksenjään-
nöksiä, käytännössä vanha ja nyttemmin auti-
oksi jäänyt pihapiiri. Siihen liittyvät havainnot 
on kuvattu tarkemmin alla luvussa 3.3.2. 
(kohde 8). 

Alueen eteläosassa on peltoalue, joka inven-
toinnin aikaan oli heinittynyt. Paikallinen asu-
kas neuvoi inventoijille peltosaarekkeessa ole-
van vanhan kivetyn kaivon, joka käytiin tarkas-
tamassa (sijainti merkitty alla olevaan kart-
taan). Mitään arkeologisesti relevanttia ei ollut 
havaittavissa. 

Pellon länsireunassa on vanha hirsinen käyttä-
mättömänä oleva rakennus, joka on merkitty 
senaatin karttaan (1910). Kyseessä on paikalli-
sen informantin mukaan vanha putka. Raken-
nus sijaitsee pienellä kuivalla hiekkamoree-
nikumpareella. 

Rakennuksen ympäristö vaikutti potentiaali-
selta myös varhaisempaa ihmistoimintaa aja-
tellen, joten sitä tutkittiin lähemmin. Paikalle 
kaivettiin koekuoppa 11, josta saatiin löytönä 
fajanssia ja tiiltä. Alueella käytettiin myös me-
tallinpaljastinta. Kaikki löydöt ajoittuivat 1900-
luvulle. 

Alla kuvatuista inventointikohteista inventoin-
tialueella 3 sijaitsee kohde 8. 

 

 

Kuva 16. Alueen 3 inventointihavainnot.  
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Taulukko 1. Inventoinnissa kaivetut koekuopat. Kuoppien kuvauksissa mainittuja löytöjä ei ole 
talletettu museokokoelmiin. 

Nro 
Koko 
cm 

Syvyys 
cm 

Kuvaus N E 

1 30 x 30 30 25 cm syvyydelle tummanruskeaa humuksensekainen hietaa 
ja soraa, sen alla vaaleanruskeaa silttiä, löytöinä 15 tiilenkap-
paletta, pieni punasavikeramiikan kappale ja rautanaula. 

6818725 289298 

2 45 x 40 62 24 cm humuksensekaista maata, alla hienoaineksista kivistä 
moreenia, löytönä 3 kpl tiilenpalaa. 

6818714 289311 

3 30 x 30 37 20 cm humuksensekaista maata, tämän alla hietaa ja hiesua, 
maassa runsaasti tiilen paloja ja pieniä kiviä, maan seassa hie-
man hiiltä, kuopan pohjalla iso kivi, löytönä 2 valkolasitteista 
fajanssin palaa. 

6818709 289333 

4 30 x 30 33 Kaivettu kallioisen mäen laelle. 33 cm mullansekaista hiekkaa 
ja liuskeisia kiviä, löytönä ruskean astialasin kappale, kaksi 
pientä palaa huonosti poltettua tiiltä tai palanutta savea ja 
yksi selkeä tiilen kappale. 

6818797 289387 

5 30 x 30 40 30 cm pintamaasta hiilistä, sen alla 10 cm sekoittunutta 
maata, löytönä kaksi tiilen palaa, pala valkosavea, mahdolli-
sesti liitupiipun kopasta. 

6818790 289371 

6 40 x 40 44 Pintamaa humuksensekaista sekoittunutta maata, 15 cm sy-
vyydestä alaspäin hiilen sekainen kerros, jossa runsaasti tiilen-
paloja. 35 cm syvyydellä alkaa pienten kivien muodostama 
pakkaus, kivien välissä hiilistä maata, pohjatasosta kairattiin 
15 cm alaspäin, pohjatason hiilisen maan alla kaira osui koko 
kuopan alalla kiveykseen, löytönä 0-15 cm syvyydestä mm. as-
tialasia, fajanssia, punasavikeramiikan ja palaneen luun kappa-
leet, 15-25 cm syvyydestä mm. takonaula, palaneiden ja pala-
mattomien luiden kappaleita, kaksi punasavikeramiikan kap-
paletta ja liitupiipun varren pala, 25-40 cm syvyydestä tiilen-
paloja, eläimen hammas ja lasiveitsellä leikatun ohuen tasola-
sin kappale, 40-44 cm syvyydeltä löytyi tiiltä, eläimenhammas, 
palaneen luun pala ja punasavikeramiikan kappale. 

6818762 289368 

7 25 x 25 30 25 cm syvyyteen multavaa hiesua ja pieniä kiviä, alla vaaleaa 
tiivistä hiesua, löytöinä rautanaula ja kolme pientä tiilenkap-
paletta. 

6818715 289449 

8 35 x 35 70 Sekoittunutta mullansekaista ruskehtavaa hiekkaa 65 cm sy-
vyyteen, alla vaaleanruskea hiekka. 

6818717 289457 

9 30 x 30 35 32 cm syvyyteen sekoittunutta multaista hiekkaa, alla puh-
dasta vaaleaa hiekkaa, löydöt 5–15 cm syvyydeltä: yksi fajans-
siastian kappale, kaksi piiposliiniastian kappaletta, yksi tiilen 
pala, 22 palaneen luun palaa, osa isokokoisia, mukana myös 
kalan nikamia. 

6818734 289472 

10 25 x 25 25 15 cm mullansekaista moreenia, alla punaruskeaa hiekkamo-
reenia, löytönä kvartsi-iskos, kaivettu noin 3 m kiinteistöra-
jasta etelään. 

6818729 289473 

11 30 x 30 35 25 cm ruskehtavaa multaiseksi sekoittunutta hiekkaa, sen alla 
punaruskea hiekkamoreeni, löytönä fajanssia ja tiilenpaloja. 

6818935 289318 

 

  



20 

 

3.3.2. Inventointikohteet 

Kohteet 1–4, 6 ja 10 sijaitsevat inventointialu-
eella 1 ja kohteet 5, 7 ja 9 alueella 2. Kohde 8 
sijaitsee alueella 3 (ks. kuvaa 1 sivulla 4). 

1. Sastamala Rautatiealue 1 

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 912010052 

(kiinteä muinaisjäännös) 

Tyyppi: hautapaikat/polttokenttäkalmistot 

Ajoitus: rautakautinen 

N 6818526 E 289311 (muinaisjäännösrekiste-
rin koordinaatit) 

Aiemmat tutkimukset: inv. U. Rajala 1996, koe-
kaiv. S. Raninen 2013 

Kohde on vuoden 1996 inventoinnissa löytynyt 
polttokenttäkalmisto. Sen laajuus on määri-
tetty koekuopin mainitun kenttätyön yhtey-
dessä (Rajala 1996: 30–34) ja vuoden 2013 
koekaivauksessa (Raninen 2013). 

Vuoden 2019 inventoinnissa kohde tarkastet-
tiin 8.5. Havainto-olot olivat tavanomaiset. 

Kyseessä on pitkä ja kapea koillinen–lounas-
suuntainen osin kallioinen mäki, jolla tarkas-
tushetkellä kasvoi pensaikkoa ja metsää. Mäen 
laella oli tuulenkaato, jonka juurakkoa tarkas-
tettiin, mutta mitään erityistä ei havaittu. 

Mäen kaakkoispuoli on rata-aluetta ja arkeolo-
giselta kannalta tuhoutunutta. Lounaispuoli-
nen alue on tasattua omakotitalon pihaa, jossa 
tuskin voi olla säilynyttä muinaisjäännöstä. 

Mäen luoteissivua kulkevaa tietä on penger-
retty ja se on paksun kivimurskakerroksen pei-
tossa. Tien luoteispuoli on lähes kokonaan ra-
kennettua, mutta rakennusten välissä oli kaksi 
alavaa ja tasaista noin neljän aarin laajuista ra-
kentamatonta kohtaa, joilla teoriassa saattaisi 
olla säilynyttä rakennetta. Maanpinta oli mai-
nituilla kohdilla isojen puiden välissä osin 
avoin, joten sitä tarkastettiin silmänvaraisesti. 
Mitään erityistä ei ollut havaittavissa: maa oli 
puhdasta harmaata savea. Mäen koillisen pään 
koillispuoli on rautatieaseman pysäköintialu-
etta, josta alkuperäinen maanpinta on pois-
tettu. 

Vuoden 2019 havaintojen valossa on kohteen 
aiemmissa maastotöissä määritettyä rajausta 
edelleen pidettävä oikeana.

 

Kuva 17. Rautatiealue 1 sijaitsee keskellä näkyvässä pitkässä ja kapeassa metsäsaarekkeessa. Koillisesta. 
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Kuva 18. Sastamala Rautatiealue 1 -kohteen sijaniti ja muinaisjäännösrekisterin mukainen rajaus (punai-
sella). 

 

Kuva 19. Kohteiden Sastamala Rautatiealue 2 ja Rautatiealue 3 sijaniti ja muinaisjäännösrekisterin mu-
kaiset rajaukset (punaisella). 
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2. Sastamala Rautatiealue 2 

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 912010053 

(kiinteä muinaisjäännös) 

Tyyppi: hautapaikat/polttokenttäkalmistot 

Ajoitus: rautakautinen 

N 6818687 E 289508 (muinaisjäännösrekiste-
rin koordinaatit) 

Aiemmat tutkimukset: inv. U. Rajala 1996, koe-
kaiv. S. Raninen 2013 

Kohde on vuoden 1996 inventoinnissa löytynyt 
polttokenttäkalmisto ja asuinpaikka, joka sijait-
see n. 100 m Karkun asemarakennuksesta lou-
naaseen.  

Muinaisjäännösrekisteriin (tilanne lokakuussa 
2019) merkitty kohteen aluerajaus ulottui 
kaakkoisreunastaan noin viiden metrin mat-
kalla kaava-alueelle 1, joten kohde huomioitiin 
vuoden 2019 inventoinnissa. 

Jo vuoden 2013 arkeologisessa koekaivauk-
sessa on ilmennyt, että kalmisto ei ulotu kiin-
teistön 790-434-3-95 kaakkoispuolelle (ks. Ra-
ninen 2013, koillinen tutkimusalue). 

Kaava-alueen 1 luoteisraja kulkee tällä koh-
dalla mainitun kiinteistön kaakkoisrajaa pitkin, 
joten kohde ei todellisuudessa ulotu kaava-alu-
eelle. 

Vuoden 2019 inventoinnissa kohde tarkastet-
tiin maastossa, mutta siitä ei saatu uutta tutki-
mustietoa. 

 

 

Kuva 20. Inventointialuetta 1 kaakosta kuvattuna. Vasemmanpuoleinen nuoli osoittaa kohteen Rautatie-
alue 1 sijaintia, oikeanpuoleinen nuoli kohdetta Rautatiealue 2.  Rautatiealue 3 -niminen kohde jää heti 
kuvan oikean reunan oikealle puolelle.  
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3. Sastamala Rautatiealue 3 

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 912010054 

(kiinteä muinaisjäännös) 

Tyyppi: asuinpaikat 

Ajoitus: rautakautinen 

N 6818723 E 289590 (muinaisjäännösrekiste-
rin koordinaatit) 

Aiemmat tutkimukset: inv. U. Rajala 1996 

Pellon ympäröimällä kumpareella sijaitsevan 
kohteen rajaus on määritetty vuoden 1996 in-
ventoinnissa ja se perustuu koekuoppiin ja to-
pografiaan (Rajala 1996: 38). 

Vuoden 2019 inventointialueen (kaava-alueen 
1) luoteisraja kulkee muinaisjäännösrekisterin 
(tilanne lokakuussa 2019) aluerajauksen kaak-
koisreunan kohdalla. Kohde ei käytännössä voi 
jatkua inventointialueelle, koska kaava-alue 
ao. kohdalla on täysin muokattua rautatiealu-
etta. 

Kohdetta ei tarkastettu maastossa vuonna 
2019. 

 
4. Sastamala Palviala 

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000007531 
(Harsu-nimellä aiemmin rekisteröity pajan-
paikka, kylätonttia ei ole aiemmin rekisteröity) 

(kiinteä muinaisjäännös) 

Tyyppi: asuinpaikat/kylänpaikat 

Ajoitus: historiallinen 

N 6818749 E 289329 (kylätontin keskeltä) 

Aiemmat tutkimukset: inv. U. Rajala 1996 

Paikalla on karttoihin 1600-luvulta alkaen mer-
kitty Palvialan historiallinen kylätontti, jota ei 
ole rekisteröity arkeologiseksi kohteeksi ennen 
vuoden 2019 inventointia. 

Vuoden 1996 inventoinnissa kylätontin alu-
eelta löytyi merkkejä historiallisen ajan pa-
jasta, jollaisena kohde oli myös ennen vuoden 

2019 inventointia merkittynä muinaisjäännös-
rekisteriin (pistemäisenä kiinteänä muinais-
jäännöksenä numerolla 1000007531, nimellä 
Harsu. Todettakoon, että muinaisjäännösrekis-
teriin kirjatuissa koordinaateissa on n. 20 met-
rin virhe verrattuna vuoden 1996 inventoinnin 
koordinaatteihin). 

Tässä raportissa kylätontti hahmotetaan mui-
naisjäännökseksi ja pajanpaikka sen alakoh-
teeksi. 

Kylätontin parhaiten säilynyt osa sijaitsee kah-
den nykyisen tontin alueella (ks. karttoja sivulla 
25). Niistä itäisempi (Vanha-Harsu) on yhä 
asuttuna. Läntisempi tontti (Iso-Harsu) on au-
tio ja sillä sijainnut Iso-Harsun vuonna 1906 ra-
kennettu talo on purettu. 

Vanha-Harsun pihamaan rakennukset ovat iäk-
käitä, päärakennus on maanomistajan tietojen 
mukaan rakennettu vuonna 1902. Aiempi ra-
kennus olisi hänen mukaansa sijainnut alem-
pana etelään laskevassa rinteessä. 

Vuoden 1996 inventoinnissa havaittiin tonttien 
rajalla, holvatun kivikellarin eteläpuolella ja ra-
kennusten välissä, sijainnut nyppylä, johon 
tehdyissä koekuopissa 87 ja 88 oli palaneita ki-
viä, palanutta savea, tiiltä ja nokinen kuonaker-
ros. Löytöinä saatiin mm. palanutta ja palama-
tonta luuta sekä lasitetun saviastian pala (Ra-
jala 1996: 50–53). 

Lisäksi puretun Iso-Harsun talon pohjoispuo-
lelle vuonna 1996 kaivetusta koekuopasta 90 
havaittiin 35–65 cm:n syvyydessä palokerros. 
Koekuopan pohjaosa jäi tuolloin tasoon, jossa 
oli tiilimurskaa ja kiviä. 

Vuoden 2019 inventoinnin maastotöiden ai-
kaan koekuoppien 87 ja 88 ympäristö oli run-
saan kasvillisuuden peitossa ja maastonmuo-
toja oli vaikea erottaa. Alueelle on maanomis-
tajan mukaan kaivettu käsin kellarista etelään 
vievä kuivatusoja, jonka kaivussa oli tullut esiin 
mm. kuonaa ja runsasta kiveystä. 

Vuoden 1996 pajahavaintokohdan lounais- 
eteläpuolelle kaivettiin vuonna 2019 kolme 
koekuoppaa. Koekuopista 1 ja 2 ei tullut esiin 
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mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. Koe-
kuopan 3 havainnot ja topografia viittaavat sii-
hen, että paikalla on voinut sijaita historiallisen 
ajan rakennus. 

Kylätontin eteläpuolisella peltoalueella käytet-
tiin laajasti metallinpaljastinta. Kaikki menetel-
mällä havaitut löydöt olivat moderneja tai 
myöhäisen historiallisen ajan esineitä. 

Vanha-Harsun tontin itälaidalla olevien raken-
nusten välissä on ilmeinen historiallisen ajan 
rakennuksenperustus, joka näkyy maan pin-
nalle nelikulmaisena kumpareena. Kumpare on 
laajuudeltaan noin 4–5 metriä. 

Sen yhteydestä ja törmän reunoista on maan-
omistajan puutarhatöissä noussut huomattava 
määrä myöhäistä historiallisen ajan esineistöä. 
Perustuksen alueella maannos oli kairauksissa 
syvälle tummaa, paikoin metrin syvyyteen.  

Koekuoppa 6 sijoitettiin kumpareen koilliskul-
man tuntumaan, jyrkkärinteisen puron länsi-
puolelle. Koekuopasta tuli vastaan 35 cm:n sy-
vyydestä alkaen pienistä kivistä koostuva ki-
veys. Maa kivien lomassa oli hiilipitoista. Koe-
kuopan löytöaineisto viittaa historialliseen ai-
kaan, mahdollisesti vanhimpana löytönä liitu-
piipun kappale. 

Itäisempi, purouoman erottama, osa Maakun-
nantien eteläpuolisesta rakennuskannasta on 
syntynyt 1900-luvun aikana. Alueella on tehty 

rakentamisen yhteydessä maansiirtoa vaati-
nutta tasaamista. Kylätontin eteläpuolisella 
alueella on rakentamatonta hiesu- ja savipoh-
jaista peltoa. 

Harsun tonttien rajalla, holvatun iäkkään kivi-
kellarin eteläpuolella, vuonna 1996 havaittu 
kulttuurikerros on ollut historiallisen kyläton-
tin keskeistä aluetta. 

Säilyneet kulttuurikerrokset vaikuttavat vuo-
den 1996 koekuoppien ja vuonna 2019 tehty-
jen havaintojen (koekuopat ja kairaukset) pe-
rusteella rajoittuvan pääosin tonttien raja-alu-
eelle tonttien pohjoisosiin. 

Vaikuttaa siltä, että ainakin Iso-Harsun tontin 
pohjoisosassa ja Vanha-Harsun tontin reuna-
milla on säilynyt historiallisen ajan kulttuuri-
kerrosta. Tätä vanhemmasta aikatasosta histo-
riallisen kylätontin alueelta ei ole ainakaan 
toistaiseksi arkeologisia havaintoja.  

Autioitunutta Iso-Harsun tontin pohjoisosaa 
on syytä pitää kiinteänä muinaisjäännöksenä, 
vaikka alueelle rakentaminen 1900-luvun 
alussa on epäilemättä rikkonut osan kulttuuri-
kerroksista. 

Myös Vanha-Harsun tontin länsireunalla ja itä-
reunalla, koekuopan 6 alueella, on säilynyt 
1900-lukua vanhemman astutuksen rakenteita 
ja kulttuurikerrosta. Samoin tontin eteläosassa 
koekuopan 3 alueella voi olla säilyneitä raken-
teita.  

 

Kuva 21. Koekuopan 6 sijainti (keskellä, maaperäkairan kohdalla). Pohjoisesta. 
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Kuva 22. Palvialan kylätontti vuoden 1792 kartan (Wirzenius 1792) mukaisena merkitty vihreällä. Vaa-
leansinisellä maakirjakartan (Streng 1644) talot. Iso-Harsun tontin purettu talo jakokartan (Kari 1958–
61) mukaan. Muinaisjäännöspiste on merkitty muinaisjäännösrekisterin v. 2019 tietojen mukaisesti. 

 

Kuva 23. Palviala-nimisen kohteen maastohavainnot ja rajausehdotus. Harsu-nimisen kohteen sijainti-
piste on merkitty muinaisjäännösrekisterin vuoden 2019 tietojen mukaisesti. 
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Kuva 24. Koekuoppa 6 etelästä. Vasemmassa alakulmassa kivipakkauksen yläpuolella puujäännöstä. 

 

Kuva 25. Kylätonttia (Vanha-Harsun osaa) Pajamäeltä nähtynä. Koillisesta.  
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5. Sastamala Raessuontien varustukset 

(uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi kiin-
teänä muinaisjäännöksenä) 

Tyyppi: puolustusvarustukset/taistelukaivan-
not 

Ajoitus: historiallinen/1900-luku 

N 6818489 E 288957 (kohteen keskeltä) 

Aiemmat tutkimukset: - 

Kohde sijaitsee inventointialueen 2 etelä-
päässä olevan mäkialueen koillisreunassa, n. 
450 m Karkun rautatieasemasta länteen. Mäki-
alue rajautuu Riippiläntiehen, Raessuontiehen 
ja Ruskepääntiehen. Mäkialueen pohjoisosa, 
jossa varustukset sijaitsevat, on rakentama-
tonta. Alue kasvoi tarkastushetkellä tiheää ve-
saikkoa. 

Kaakkoon kohti Riippiläntietä viettävässä rin-
teessä havaittiin varustuksia noin sadan metrin 
matkalla. Alueella on juoksuhautoja ja niihin 
liittyviä muita kaivantoja (ks. sivun 28 kuvia ja 
sivun 29 karttaa). 

Rinteessä kulkee ainakin yksi ketju juoksuhau-
toja tai yhdyskäytäviä noin 15–20 m etäisyy-
dellä kaakossa alarinteessä kulkevasta Riippi-
läntiestä ja mäen koillispuolella kulkevasta 
Raessuontiestä. 

Juoksuhaudan syvyys oli keskimäärin noin met-
rin ja leveys puolitoista metriä. Osin erottui val-
lia alarinteen puolella. Suuri osa juoksuhau-
dasta oli tarkastushetkellä hakkuujätteen peit-
tämää, mikä hankaloitti havainnointia huomat-
tavasti. 

Lisäksi alueella todettiin muita rakenteita, 
joista osa tuskin liittyy ajallisesti varustuksiin. 
Puolustusvarustusten koillispuolella on raken-
nuksenjäännös (sivun 29 kartan rakenne 7). Se 
koostuu pienialaisesta maasta nousevasta loh-
kokivisestä kivijalasta, joka on osin kasvillisuu-
den peitossa. Rakenteen koko on noin 3 x 2,5 
m. Alueella todettiin myös tiiliä. 

Juoksuhaudasta ylärinteen suuntaan, koordi-
naattien N 6818493 E 288953 kohdalla, havait-
tiin 8 x 5 m kokoinen nelikulmainen kaivanto, 
jonka syvyys oli noin 1,5 m (sivun 29 kartan ra-
kenne 8). Kaivannon maasta oli kasattu valli 
alarinteen puolelle. Kuoppaan on kapea pääsy 
sen nurkasta. 

Kyse on ilmeisesti korsusta tai muusta mäen 
kaakkois-, itä- ja koillisrinteessä kulkeviin puo-
lustusvarustuksiin liittyvästä kaivannosta. Pai-
kalla kasvoi tiheä vesaikko, joka hankaloitti va-
rustusten havainnointia ja dokumentointia. 

Lisäksi mäen lakiosan alueella havaittiin lohko-
kivistä koostunut noin 6 x 4 m laajuinen, hive-
nen nelikulmainen ja noin metrin korkuinen, 
kiviröykkiö (sivun 29 kartan rakenne 9). 

Läheisestä tuulenkaadosta (kartan havainto-
piste 10) löytyi runsaasti kuonaa ja 1900-luvun 
alkupuolen esineistöä, mm. korkkeja, pullon-
pohjia sekä posliinisen upokkaan kappale. 

Kyseessä ovat epäilemättä ensimmäisen maa-
ilmasodan aikaiset varustukset. On mahdol-
lista, että varustusten alueella on taisteltu vuo-
den 1918 sodassa. Palvialassa käytiin ilmeisesti 
lyhyt yhteenotto 4.4.1918 pohjoisesta eden-
neiden valkoisten ja etelään peräytyvien pu-
naisten välillä (ks. Piilonen 1997: 487). 

Todettakoon, että kohde ei erottunut tunnis-
tettavana inventoinnissa käytettävissä olleessa 
laserkeilausaineistossa, vaan löytyi sattumalta. 

 

Kuva 26. Mäen lakiosan kiviröykkiö.
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Kuva 27. Raessuontien varustusten pohjoisosan rinnettä Raessuontieltä kuvattuna. Koillisesta. 

 

Kuva 28. Raessuontien varustusten pohjoisosan ampumahautaa. Lännestä. 
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Kuva 29. Inventointikohteiden 5 (alempi) ja 7 (ylempi) rakenteet ja rajausehdotukset. 

 

Kuva 30. Inventointikohteen 6 (Sastamala Linjaviita, ks. kohdekuvausta seuraavalla sivulla) kohdalle teh-
dyt koekuopat ja rajausehdotus (vihreällä).   
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6. Sastamala Linjaviita 

(uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi kiin-
teänä muinaisjäännöksenä) 

Tyyppi: asuinpaikka 

Ajoitus: kivikausi ja rautakausi 

N 6818745 E 289505 (kohteen keskeltä)  

Aiemmat tutkimukset: inv. U. Rajala 1996 

Aiemmat löydöt: KM 29567: palanutta savea, 
kvartsi-iskoksia, kvartsiydin, saviastianpala, pa-
lanutta luuta ja kiviesineen teelmä 

Kohde sijaitsee n. 200 m Karkun asemalta koil-
liseen, kaakkoon laskevassa rinteessä, jota voi 
luonnehtia lähinnä puustoiseksi joutomaaksi. 
Alueella on kulkenut koillinen–lounas-suuntai-
nen sähkölinja pylväineen, mutta pylväät on 
nyttemmin poistettu. 

Vuoden 1996 inventoinnissa rinteeseen kaivet-
tiin yhdeksän koekuoppaa, joista viidestä teh-
tiin esihistoriallisia löytöjä. Alue määritettiin 
havaintojen perusteella kivi- ja rautakautiseksi 
löytöpaikaksi, sillä suurin osa löydöistä tuli hu-
muksensekaisesta sekoittuneesta maasta, eikä 
niiden katsottu olevan alkuperäisillä paikoil-
laan (Rajala 1996: 39–42). 

Vuonna 2019 alueelle tehtiin koekuopat 7–10. 
Viimeksi mainitun kohdalla maannos ei vaikut-
tanut sekoittuneelta kuin 15 cm syvyyteen, tä-
män alla oli punertavaa hiekkamoreenia, josta 
löytyi kvartsi-iskos. 

Havaintojen perusteella on epätodennäköistä, 
että paikalla selvästi ollut kivikautinen asuin-
paikka olisi koko rinteen alalla myöhemmän 
maankäytön tuhoama. 

Inventointialueella, kiinteistörajan pohjoispuo-
lella, maannos oli koekuoppien 8 ja 9 alueilla 
syvälle humuspitoista ja sekoittunutta. Mah-
dolliset kulttuurikerrokset ovat kiinteistörajan 
pohjoispuolella todennäköisesti sekoittuneet, 
joten kyseinen alue on jätetty tässä esitetyn ra-
jausehdotuksen ulkopuolelle (ks. karttaa edel-
lisellä sivulla). 

Vuoden 1792 tiluskartan mukaan osa rinteestä 
on tuolloin ollut peltona (Wirzenius 1792). Il-
meisesti peltokäyttö jatkuu 1900-luvun alku-
puolelle, sillä vielä 1910-luvun alun jakokart-
taan (Saarinen 1914) alueelle on merkitty pel-
toa. 

 
7. Sastamala Raessuontie  

(uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi muuna 
kulttuuriperintökohteena) 

Tyyppi: rakennuksenjäännös; riihi? 

Ajoitus: historiallinen aika 

N 6818547 E 288971 (kohteen keskeltä)  

Aiemmat tutkimukset: - 

Rakennuksenjäännökset 5 ja 6 sijaitsevat pel-
lon ja Raessuontien väliin jäävällä saarekkeella. 
Rakennuksenjäännös 5:stä (N 6818550,8 E 
288962,5) oli havaittavissa rakennuksen 
nurkka. Rakennuksen koko on mahdollisesti ol-
lut noin 3 x 3 m. Nurkan kohdalla oli havaitta-
vissa kiviä ainakin kahdessa kerroksessa.  

Rakennuksenjäännös 6 (N 6818541,1 
E 288971,3) koostuu kivijalasta ja tiilistä. Kivija-
lan lounaanpuoleisessa päässä on isohkoista 
lohkokivistä koottu nelikulmainen rakenne, 
mahdollisesti tulisijan perustus. Kivijalka jat-
kuu mahdollisesti tien reunaan saakka. Kyse 
voisi olla riihen perustuksesta. 

Rakennuksenperustukset ovat alueella, joka on 
merkitty vuoden 1792 tiluskarttaan (Wirzenius 
1792) selväpiirteisenä saarekkeena, jota ei tä-
mänkään jälkeen ole otettu viljelyskäyttöön. 
On mahdollista, että paikalla on ollut jo tilus-
kartan aikaan rakennuksia. Alueelle on mer-
kitty rakennus vuoden 1910 senaatinkarttaan. 

Vuoden 1847 pitäjänkartassa rakennuksia ei 
paikalla vielä ole, joten kohta on mahdollisesti 
rakennettu 1800-luvun loppupuolella tai aivan 
1900-luvun alussa. Paikalle on merkitty laa-
jahko ulkorakennus vuoden 1961 peruskart-
taan, mutta ei enää sitä nuorempiin karttoihin. 
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Kuva 31. Kohteen 7 rakennuksenjäännöstä 5. 

 

Kuva 32. Kohteen 7 rakennuksenjäännöstä 6. 
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Vanhimpaan käytettävissä olevaan, vuonna 
1916 laadittuun, tiluskarttaan on paikalle mer-
kitty erillinen maa-alue, joka säännöllisen 
muotonsa perusteella viitannee tonttimaahan 
(Lindström 1916). Tontti on tavanomaista pi-
hapiiriä huomattavasti pienempi, mutta sopii 
hyvin esimerkiksi riihen paikaksi. Nuoremmis-
sakaan käytettävissä olevissa kartoissa paikalle 
ei ole merkitty pihapiiriä tai asuinrakennusta. 

Kohteen 7 rajausehdotuksesta ks. kuvaa 29. 

8. Sastamala Passinmäki  

(uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi muuna 
kulttuuriperintökohteena) 

Tyyppi: asuinpaikka 

Ajoitus: historiallinen aika 

N 6819211 E 288915 (kohteen keskeltä)  

Aiemmat tutkimukset: - 

Inventointialueen 3 länsiosassa, kohdassa N 
6819214 E 288908, todettiin pääosin tiilistä, 

osin myös kivistä, koostunut röykkiö, jonka laa-
juus on 4 x 3,5 m ja korkeus 1,5 m. Kyseessä on 
epäilemättä uunin jäännös (ks. karttaa alla). 

Noin viisi metriä siitä alarinteeseen on noin 
neljän metrin pituinen suora jäännös vaatima-
tonta rakennuksen kivijalkaa, joka on koottu 
vaihtelevan muotoisista kivistä. 

Heti edellisen itäpuolella, kohdassa N 6819209 
E 288921, todettiin ilmeisen vaatimattoman ki-
vijalan jäännös. Lännempänä, tien vieressä, 
kohdassa N 6819199 E 288900, on kellari, 
jonka päällä erottui vielä kattohuovan jäännök-
siä. 

Paikalle on merkitty rakennuksia ensimmäisen 
kerran senaatin kartassa (1910) ja edelleen 
vuoden 1961 peruskartassa, joka kuvaa käy-
tännössä 1950-luvun lopun asutustilannetta. 
Vuoden 1988 peruskartassa paikalle on mer-
kitty vielä yksi lämmittämätön rakennus, ilmei-
sesti em. kellari. Vuoden 1847 pitäjänkartassa 
rakennuksia ei paikalla vielä ole, joten alueen 
asutus on mahdollisesti alkanut 1800-luvun 
loppupuolella. Käytettävissä olevista tiluskar-
toista ei selviä tilan tarkempi historia ja luonne. 

 

Kuva 33. Kohteen 8 uuninjäännös kohdassa N 6819214 E 288908. 
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Kuva 34. Kivijalan jäännöstä kohdassa N 6819209 E 288921. 

 

Kuva 35. Inventointikohteen 8 (Sastamala Passinmäki) rakenteet ja rajausehdotus. 
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9. Sastamala Tuomisto  

(uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi muuna 
kulttuuriperintökohteena) 

Tyyppi: asuinpaikka 

Ajoitus: historiallinen aika 

N 6818698 E 288833 (kohteen keskeltä)  

Aiemmat tutkimukset: - 

Peltoaukean luoteislaidan mäkialueella havait-
tiin kaksi rakennuksenjäännöstä (kuvan 14 nu-
merot 2 ja 3). Rakennuksenjäännös 2 on mäen 
päällä olevista lohkokivistä koostuva 10 x 6 m 
kokoinen talousrakennuksen perustus koh-
dassa N 6818718,1 E 288828,6.  

Rakennuksenjäännös 3 on edellä mainitun 
kaakkoispuolella kohdassa N 6818696,1 
E 288843,3. Paikalla on neljän nurkkakiven ra-
jaama 6 x 8 m laajuinen rakennuksenjäännös, 
jonka keskellä on pönttöuunin raunio. Sen pel-
tiosia oli edelleen näkyvissä. 

Asuinrakennus on merkitty vuoden 1910 se-
naatin karttaan ja vuoden 1961 peruskarttaan, 
joka kuvaa käytännössä 1950-luvun lopun asu-
tustilannetta. Vuoden 1847 pitäjänkartassa ra-
kennuksia ei paikalla vielä ole, joten asutus on 
mahdollisesti alkanut 1800-luvun loppupuo-
lella tai aivan 1900-luvun alussa. Paikalle ei ole 
merkitty rakennuksia enää vuoden 1988 perus-
karttaan. 

Vanhimpaan käytettävissä olevaan, vuonna 
1916 laadittuun, tiluskarttaan ei valitettavasti 
ole merkitty rakennuksia tai pihapiirejä erilli-
sillä karttamerkeillä (Lindström 1916). Siitä tai 
muusta käytettävissä olevasta maanmittauk-
seen liittyvästä asiakirja-aineistosta ei myös-
kään ilmene asutuksen luonne – onko kyseessä 
esimerkiksi ollut alun perin torppa. 

Rakennuksenjäännösten lounaispuoleisessa 
notkelmassa (N 6818670,2 E 288824,7) on joi-
denkin kymmenien metrien mittainen kiviaita, 
joka liittynee em. jäännöksiin (kuvan 14 ra-
kenne numero 4). 

 

Kuva 36. Rakennuksenjäännös 3, uuni. 
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Kuva 37. Inventointikohteen 9 (Sastamala Tuomisto) rakenteet ja rajausehdotus. 

10. Sastamala Harsun Pajamäki 

(uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi 
muuna kulttuuriperintökohteena)  

Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, pajat 

Ajoitus: historiallinen  

N 6818794 E 289384 (mäen keskeltä)  

Aiemmat tutkimukset: inv. U. Rajala 1996 

Maakunnantien eteläpuolella, Palvialan kylä-
tontin itäpuolitse kulkevan puron itäpuolella, 
on Rajalan raportissa mainittu Harsun Paja-
mäki. Mäki on kivinen, kallioperustainen kum-
pare. Rajalan inventoinnissa mäelle tehdystä 
koekuopasta löytyi palanutta savea ja kuonaa, 
ja raportin mukaan mäen itäpuolella on sijain-
nut paja 1920-luvulla. Vuoden 1996 inventoin-
nissa mäen eteläreunalla havaittiin mahdollisia 
perustuksen jäänteitä. 

Vuoden 2019 inventoinnin aikaan mäellä oli 
runsas kasvillisuus, mikä vaikeutti maaston ha-
vainnointia, joten varmoja havaintoja mäellä 
olleista rakennuksenperustuksista ei saatu.  

Mäen alueelle tehtiin kaksi koekuoppaa. Laelle 
tehdystä koekuopasta 4 tuli esille pieniä saven-
paloja, joista yksi on selkeästi tiilestä, mutta 
kaksi palaa saattavat olla huonosti poltetusta 
tiilestä. 

Mäen länsirinteeseen kaivetun koekuopan 5 
maassa havaittiin hiilisen maan kerros, josta 
löytönä tuli mahdollinen liitupiipun kappale. 
Tälle alueelle on vuoden 1792 karttaan mer-
kitty pienialainen peltotilkku. 

Harsun Pajamäki on Rajalan raportissa ajaltaan 
epämääräinen löytöpaikka. Rajalan inventoin-
nin aikaan mäen itäpuolella on ollut vielä jäl-
jellä vanhaa pajanpaikkaa. Nykyisin mäen itä-
puolinen alue on lähes kokonaan asfaltoitua 
pysäköintialuetta. 
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Pajamäen alueella saattaa olla säilynyt raken-
teita tai kulttuurikerrosta historiallisen ajan pa-
jasta. 

Aluetta voidaan pitää muuna kulttuuriperintö-
kohteena. 

 

Kuva 38. Harsun Pajamäkeä. Lounaasta. 

 

Kuva 39. Harsun Pajamäen yläosaa. Etelästä. 
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Kuva 40. Inventointikohteen 10 (Sastamala Harsun Pajamäki) rakenteet ja rajausehdotus (pieni vihreällä 
rajattu alue kuvan keskellä). 

 

4. Lähteet 
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tusarkisto, Kansallisarkisto. 
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maan maakuntamuseon arkisto. 
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Orrman, Eljas 1973. Suomen asutus 1560-lu-
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Pitäjänkartta 1847. Karttalehti 2121 08. Pitä-
jänkartasto, Maanmittaushallituksen historial-
linen kartta-arkisto, Kansallisarkisto. 
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ginen osa-alueinventointi 1996. Pirkanmaan 
maakuntamuseon arkisto.  
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Raninen, Sami 2013. Sastamala Rautatiealue 1 
ja 2. Arkeologinen koekaivaus 2013. Pirkan-
maan maakuntamuseon arkisto.  

Saarinen, K. A. 1914. Kartta Seikun sotilasvirka-
talon RN:o 4 kaikista tiluksista. Karkku 
A28:28/13–18, Maanmittaushallituksen uudis-
tusarkisto, Kansallisarkisto. 

Salo, Unto 2004. Esihistoria. Sastamalan histo-
ria 1,1. Hämeenlinna. 

Senaatin kartta 1910. Karttalehti XIX–XX/20–
21. Senaatin kartasto, Maanmittaushallituksen 
historiallinen kartta-arkisto, Kansallisarkisto. 

Streng, Jonas 1644. Öffwer Satagudens Härad, 
Karcko Sochn. Maakirjakartta MHA A 1 32, 
Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, Kan-
sallisarkisto. 

Wirzenius, Johan Christ. 1792. Randakunda 
Samfällighets Ägor uti Karcku Sokn Öfre Sata-
gunda Nedredels Härad. Karkku A28:1/1–30c, 
Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, Kan-
sallisarkisto.  

5. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Vuoden 2019 inventoinnissa todettiin suunni-
telluilla kaava-alueilla kolme sellaista aiemmin 
rekisteröimätöntä arkeologista kohdetta, joita 
voi pitää kiinteinä muinaisjäännöksinä. 

Alueella 1 sijaitseva aiemmin rekisteröity 
Harsu-niminen historiallinen pajanpaikka liit-
tyy alueella olleeseen Palvialan historialliseen 
kylätonttiin. Osa tontista on autioitunut, ja 
Harsun tonttien alueella on todennäköisesti 
säilyneitä kulttuurikerroksia. 

Alueen 1 rajalla sijaitsevan Linjaviidan löytö-
paikan uudet havainnot viittaavat siihen, että 
välittömästi kaavamuutosalueen rajan kaak-
koispuolella on säilynyt kiinteää muinaisjään-
nöstä, joka ei kuitenkaan ulottune kaava-alu-
eelle.  

Alueelta vanhastaan tunnetun rautakautisen 
kalmistokohteen Rautatiealue 1 tietoihin ei 
esitetä muutoksia. Kohteet Rautatiealue 2 tai 
Rautatiealue 3 eivät ulotu inventointialueelle. 

Alueen 2 eteläosassa sijaitsevan mäen rin-
teessä todettiin ensimmäisen maailmansodan 
aikaisia puolustusvarustuksia, joita on pidet-
tävä kiinteänä muinaisjäännöksenä. 

Kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi todettiin 
neljä sellaista kohdetta, joita voi pitää muina 
kulttuuriperintökohteina (kohteet 7–10). Ne 
liittynevät varsinaisen kylätontin ulkopuoli-
seen torppa- tai mäkitupa-asutukseen, joka on 
syntynyt pääasiassa 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alussa ja jonka alkuvaihe on heikosti esillä 
kartta-aineistossa, sekä kylätontin ulkopuoli-
seen, maanviljelyelinkeinoon liittyvään raken-
nuskantaan/maankäyttöön. 

Paimiossa 14.6.2020 
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Johdanto ja lähtötiedot 
Taratest Oy on laatinut liikennemelu- ja tärinäselvityksen Sastamalan Karkun kaupunginosassa sijait-
sevalle uudelleen kaavoitettavalle alueelle [1]. Alue  sijaitsee Tampere -Rauma pääradan välittömässä 
läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin n. 8,6 hehtaaria ja kokonaispinta-ala mukaan lukien 
kumottavan asemakaavan pinta-ala, on noin 13,1 hehtaaria. Asemakaava ja asemakaavan muutos kos-
kee kiinteistöjä: 790-434-5-122, 790-51-19-1, 790-434-3-95, 790-434-2-3, 790-434-3-1, 790-434-3-54, 
790-434-3-77, 790-434-9-1, 790-434-9-3, 790-434-3-1, 790-434-3-96 ja 790-871-1-111. Suunnittelu-
alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka mukaan alue kuuluu valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisema-alueeseen sekä sijoittuu suurimmaksi osaksi arkeologisen perinnön ydinalu-
eelle. Alueella on myös voimassa oleva Karkun taajaman oikeusvaikutteinen osayleiskaava (03/2003), 
jonka mukaan alueella sijaitseva, maisemallisesti arvokas peltoalue (MA) varataan maa- ja metsätalou-
den harjoittamista varten.  
 
Selvityksessä on tarkasteltu alueella vallitsevia tie- ja raideliikenteestä aiheutuvia melu- ja tärinätasoja 
nykytilanteen 2018 sekä ennustetilanteen 2030 mukaisilla liikennemäärillä. Tehtyjen melumallinnus-
ten sekä suoritettujen tärinämittausten perusteella on annettu suosituksia alueen asemakaavamää-
räyksistä. Melumallinnuksilla on tarkasteltu vallitsevia piha- ja oleskelualueiden melutasoja sekä me-
luntorjuntavaihtoehtoja. Tärinämittausten tarkoituksena oli selvittää tärinän vaikutus lähialueen asu-
misviihtyvyyden sekä rakenteiden kannalta.   

 
Alueen keskimääräisten melutasojen selvityksessä on käytetty apuna pääradan osalta NRC Group Fin-
land Oy:ltä saatuja Liikenneviraston liikennemäärätietoja ja tieliikenteen osalta Väyläviraston liikenne-
määräkartoissa olevaa avointa dataa [2] vuoden 2018 liikennetiedoista.  
 
 

 
Kuva 1: Selvityskohde esitettynä kartalla.  
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2 Liikennemeluselvitys 

2.1. Sovellettavat ohjearvot ja arviointiperusteet 
 
Ohjearvot ulko-oleskelualueilla 
 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.1 2 §) 
Nykyisillä asumiseen käytettävillä alueilla sekä täydennysrakentamiskohteissa, virkistysalueilla taaja-
missa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on oh-
jeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 
(klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja. [3] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, asetuksen 5 ja 6 § muutos (360/2019) 
Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet on suunniteltava ja toteutettava siten, 
että melun keskiäänitaso ei ylitä 55 desibeliä kello 7–22 ja viherhuoneet siten, että melun keskiääni-
taso ei ylitä 45 desibeliä kello 7–22, ellei asemakaavasta muuta johdu. [5] 
 
Ohjearvot sisällä 
 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.2 3 §) 
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuva melutaso sisällä alittaa melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB. 
Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa 35 dB, sekä liike- ja 
toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB. [3] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (YM027:00/2017) 
Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden välillä pienin sallittu äänitasoeroluku DnT,w on 55 dB. Ra-
kennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava 
ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistaisen 
tai pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 de-
sibeliä, ellei asemakaavasta muuta johdu. [4] 
 
Taulukko 1. Yleiset melutason ohjearvot ulkona ja sisätiloissa 

Yleiset melutason ohjearvot 
Melun A-painotettu keskiäänitaso, 

(ekvivalenttitaso) LAeq 
Päivällä klo 7 - 22 Yöllä klo 22 - 7 

Ulkona 
Asumiseen käytettävät alueet 55 dB 45-50 dB * 

Loma-asumiseen käytettävät alueet 45 dB 40 dB 
Sisällä 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 
* uusilla asuinalueilla yöajan ohjearvo on 45 dB 
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2.1.1. Säädösten ja ohjearvojen tulkinta  
Suunnittelualueella voimassa olevien maakunta- sekä osayleiskaavojen sekä vallitsevan rakennuskan-
nan mukaan suunnittelualue voidaan tulkita joko vanhaksi tai uudeksi alueeksi. Esimerkiksi ELY:n tul-
kinta uusista alueista on seuraava (OPAS 02 / 2013)[4]: ”Uudella alueella tarkoitetaan pääsääntöisesti 
vähintään korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestään hyvin vähän tai ei lainkaan asuinrakennuksia, 
jolle luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajennetaan kaavoitettua aluetta tai luodaan uutta. Tul-
kintaan vaikuttaa lisäksi alueen sijainti muihin alueisiin nähden.” 
 
Vireillä olevan asemakaavan mukainen alue on osin rakennettua ja osin rakentamatonta, mutta suu-
relta osin kuitenkin vanhaa rakennuskantaa. Tällöin sovellettava ohjearvo on riippuvainen kohteen 
luonteesta ja sijainnista. Päiväajan ohjearvona käytetään sekä nykyisillä että uusilla asuinalueille 55 
dB. Yöajan ohjearvona käytetään tavallisesti nykyisille ja täydennysrakentamisen asuinalueille 50 dB ja 
uusille laajoille asuinalueille 45 dB. 
 
Liikennemelun arviointi tehdään yleensä pitkän ajan keskiäänitasoja tarkastelemalla. Siten ohjearvo   
voi yksittäisenä päivänä tai yönä ylittää ohjearvon, kunhan vuoden ajalle lasketut päivä- ja yöajan kes-
kiäänitasot eivät ylitä ohjearvoa. 

2.2. Menetelmät ja lähtötiedot 

2.2.1. Laskentamenetelmät  
Suunnittelukohteen melumallinnus on tehty SoundPlan 8.0 melulaskentaohjelmistolla käyttäen Road 
Traffic Noise (RTN: 1996) [6] ja Railway Traffic Noise, Nordic Prediction Method (NMT: 1996) [7] las-
kentastandardeja. Laskentamallissa on melulähteinä huomioitu alueen vieressä kulkevat Karkuntie ja 
Maakunnantie sekä Tampereelta Raumalle kulkeva päärata.  
 
Melutasoja on tarkasteltu toimeksiannon mukaisesti kuudessa eri päivä- ja yöajan laskennallisessa ti-
lanteesta (V1-V6). Laskennat V1, V3 ja V5 on laskettu nykytilanteen liikennemäärillä ja laskennat V2, 
V4 ja V6 ennustetilanteen, eli vuoden 2030 liikennemäärillä (kts. kohta 0). Vuoden 2030 ennustetilan-
netta voidaan pitää mitoittavana ja tulosten perusteella tehtävät johtopäätökset pätevät myös tule-
vaisuudessa. Laskentamallit huomioivat melun leviämisen kannalta olennaisimmat tekijät kuten me-
lunlähteiden ominaisuudet, alueen topografian, rakennukset ja muut esteet, heijastukset erilaisista 
pinnoista sekä äänen ilma-absorption. 
 
Laskentamallit on laskettu 5 metrin neliöpisteverkon tarkkuudella, 2 metrin korkeudelle vallitsevan 
maanpinnan yläpuolelle. Laskennoissa on huomioitu 2 kappaletta heijastuksia ja käytetty melunlähtei-
den hakuetäisyys on 2000 metriä. Mallit huomioivat tiet, vesistöt ja rakennukset akustisesti kovina 
pintoina ja muun ympäristön pehmeänä. Melumallinnuslaskennan menetelmätarkkuus on yleensä ±2 
dB. 
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2.2.2. Liikennemäärät  
Alueen tieliikennemäärien arvioinnissa on käytetty apuna Väylän avointa dataa valtakunnallisista lii-
kennemääristä [2]. Raskaan liikenteen osuudeksi on arvioitu noin 7 % ja yöliikenteen osuudeksi 10 % 
vuorokauden kokonaisliikennemäärästä. Tampere-Rauma raiteen junaliikennetiedot perustuvat NRC 
Group Finland Oy saatuihin junaliikennetietoihin.  
 
Ennustetilanteen liikennemäärän arvioinnissa on käytetty Liikenneviraston 2018 laatimaa selvitystä 
valtakunnallisista liikenne-ennusteista [8], jonka mukaan autoliikenteen kasvukerroin Pirkanmaalla on 
1,22 – 1,28 (yhdystie – seututie). Laskentastandardi laskee nopeuksien 30 km/h – 50 km/h välillä tie-
liikenteen aiheuttamat melutasot samansuuruisina, joten matalilla nopeuksilla vaihtelut nopeudessa 
eivät vaikuta melutasoihin. Kyseisellä rataosuudella henkilöliikenteen ennustetaan kasvavan noin 25 
% ja vastaavasti tavarakuljetusten vähenevän noin 2 % vuoteen 2050 mennessä. Tavaraliikenteen ai-
heuttama melutaso on noin 7…10 dB korkeampi mitä henkilöliikenteen, joten tavaraliikenteen aiheut-
tamaa melutasoa voidaan pitää mitoittavana ja tästä johtuen myös ennustetilanteen mallinnus on las-
kettu tavaraliikenteen osalta nykytilanteen liikennemäärillä. Ennustetilanteen mallinnuksessa autolii-
kenteen sekä raiteilla tapahtuvan henkilöliikenteen oletetaan olevan noin 30 % suurempi mitä nykyti-
lanteessa. Melumallinnuksessa käytetyt liikennetiedot on esitetty oheisissa taulukossa (2 ja 3). 

 
Taulukko 2. Laskennassa käytetyt liikennetiedot nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa vuonna 2030 

 Nopeus 
[km/h] 

VRK -jakauma-
päivä/yö 

[%] 
KVL 2019 Raskaita 

[%] KVL 2030 Raskaita 
[%] 

Sastamalantie  100 90 / 10 3966 7 5148 7 

Karkuntie 60 90 / 10  609 7 786 7 

Maakunnantie 50 90 / 10  609 7 786 7 

Kutalantie 60 90 / 10  465 7 614 7 

 
Taulukko 3. Raideliikennetiedot nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa vuonna 2030 

Junatyyppi Nopeus 
[km/h] 

Pituus 
[m] 

Nykytilanne Ennuste 2030 

päivä 7 – 22 
[kpl] 

yö 22 – 7 
[kpl] 

päivä 7 – 22 
[kpl] 

yö 22 – 7 
[kpl] 

Pendolino  120 225 5 1 7 1 

InterCity 120 127 1 0 1 1 

Sr 120 236 8 3 9 4 

Taju 80 477 13 8 13 8 
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2.2.3. Mallinnetut tilanteet 
Toimeksiannon mukaisesti alueen melutasoja on tarkasteltu seuraavissa päivä- ja yöaikaisissa tilan-
teissa:  
 

V1 Nykytilanne. Nykyiset liikennemäärät ja rakennukset. 
V2 Ennustetilanteen 2030 liikennemäärät. Nykyiset rakennukset.  
V3 Nykytilanne. Nykyiset liikennemäärät ja rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 1 sekä 

radan pohjoispuolelle osoitetulla meluntorjuntarakenteella. 
V4 Ennustetilanteen 2030 liikennemäärät. Nykyiset rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoeh-

dolla 1 sekä radan pohjoispuolelle osoitetulla meluntorjuntarakenteella. 
V5 Nykytilanne. Nykyiset liikennemäärät ja rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 2. 
V6 Ennustetilanne 2030. Nykyiset rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 2. 
V7 Ennustetilanteen 2030 liikennemäärät. Nykyiset rakennukset ja suunnitellut rakennukset  
V8 Ennustetilanteen 2030 liikennemäärät. Nykyiset rakennukset ja suunnitellut rakennukset. 

Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 1 sekä radan pohjoispuolelle osoitetulla meluntorjuntara-
kenteella. 

 
Yllä olevien tilanteiden lisäksi asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvia melutasoja on tarkasteltu en-
nustetilanteessa vuoden 2030 liikennemäärillä ilman melusuojausta (V7) ja esitetyn melusuojauksen 
kanssa (V8). Julkisivuihin kohdistuvia melutasoja on tarkasteltu noin 150 metrin etäisyydellä junara-
dasta.  

2.3. Melumallinnuksen tulokset 
Selvityksessä on tarkasteltu suunnittelualueelle kohdistuvia nykytilanteen sekä vuoden 2030 ennuste-
tilanteen liikennemäärien aiheuttamia melutasoja, kohdassa (0) mainittujen vaihtoehtojen mukaisesti. 
Kaikista vaihtoehdoista on tarkasteltu päivä- ja yöaikaisia melutasoja. Laskennassa on huomioitu maas-
ton lisäksi tiedossa olevat rakennusmassat. Melukartoissa (liitteet 1 – 14) on esitetty laskentatilantei-
den mukaiset melutasot 5 desibelin meluvyöhykkeittäin. Liitteenä 1 – 12 olevissa melukartoissa on 
käytetty yöaikaisen melutason LAeq22-7 ohjearvona 50 dB, jota sovelletaan yleisesti nykyisillä asuinalu-
eilla sekä täydennysrakennuskohteissa. Liitteissä 13 ja 14 on esitetty meluvyöhykekartat ennustetilan-
teen liikennemäärillä ja joissa on huomioitu suunnitteilla olevat, radan pohjoispuoliset rakennusmas-
sat. Liitteissä 13 ja 14 esitetyissä meluvyöhykekartoissa on käytetty yöaikaisen melutason LAeq22-7 oh-
jearvona 45 dB, koska laskennalla on tarkasteltu uudisrakennuksen piha-alueisiin kohdistuvia meluta-
soja.  
 
V1, nykytilanteen liikennemäärät ja rakennukset 
Melumallinnuslaskenta on suoritettu nykytilanteen liikennemäärillä ja rakennusmassoilla. Mallinnuk-
sen perusteella päiväaikaisen melutason LAeq7-22 ohjearvon ylittävä meluvyöhyke (keltainen) ulottuu 
noin 50…65 metrin etäisyydelle junaradasta. Yöaikaisen melutason LAeq22-7 ohjearvon ylittävä meluvyö-
hyke ulottuu 100…200 metrin etäisyydelle junaradasta (liite 1 ja 2).  
 
V2, ennustetilanteen 2030 liikennemäärät ja nykyiset rakennukset 
Koska alueen liikennemäärät eivät ennusteen mukaan kasva merkittävästi, myöskään melumallinnuk-
sesta saadut meluvyöhykekartat (liite 3 ja 4) eivät merkittävästi eroa nykytilanteesta, jossa päiväaikai-
sen melutason LAeq7-22 ohjearvon ylittävä meluvyöhyke ulottuu noin 50…65 metrin etäisyydelle junara-
dasta ja yöaikaisen melutason LAeq22-7 ohjearvon ylittävä meluvyöhyke ulottuu noin 100…200 metrin 
etäisyydelle junaradasta.  
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V3,  nykytilanteen liikennemäärät ja rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 1 sekä radan poh-
joispuolelle osoitetulla meluntorjuntarakenteella 
Vaihtoehdossa 3 päivä- ja yöaikaisten meluvyöhykkeiden selvittämisessä, laskentaan on mallinnettu 
toimeksiannossa esitetty neljä (4) metriä korkea meluvallivaihtoehto 1 radan eteläpuolelle sekä kolme 
(3) metriä korkea meluaita radan pohjoispuolelle kahteen eri paikkaan (kts. liite 5 ja 6).  
Esitetyillä melusuojauksilla päiväaikaiset melutason LAeq7-22 ohjearvot saavutetaan monin paikoin heti 
melusuojauksen takana. Myös yöaikainen melutason LAeq22-7  ohjearvo saavutetaan radan pohjoispuo-
lella noin 30…80 metrin etäisyydellä junaradasta ja eteläpuolella välittömästi esitetyn meluvallin ete-
läpuolella.  
 
V4, ennustetilanteen 2030 liikennemäärät ja nykyiset rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 1 
sekä radan pohjoispuolelle osoitetulla meluntorjuntarakenteella 
Laskentavaihtoehdossa 4 melulähteenä on käytetty ennustetilanteen 2030 liikennemääriä, mutta se 
on muutoin vastaava mitä vaihtoehto 3. Esitetyillä melusuojauksilla päiväaikaiset melutason LAeq7-22 

ohjearvot saavutetaan monin paikoin heti melusuojauksen takana.  
Myös yöaikainen melutason LAeq22-7 ohjearvo saavutetaan radan pohjoispuolella noin 30…80 metrin 
etäisyydellä junaradasta ja eteläpuolella välittömästi esitetyn meluvallin eteläpuolella. (kts. liite 7 ja 
8).  
 
V5, nykyiset liikennemäärät ja rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 2 sekä radan pohjoispuo-
lelle osoitetulla meluntorjuntarakenteella 
Vaihtoehdossa 5 päivä- ja yöaikaisten meluvyöhykkeiden selvittämisessä laskentaan on mallinnettu 
toimeksiannossa esitetty neljä (4) metriä korkea meluvallivaihtoehto 2 radan eteläpuolelle sekä kolme 
(3) metriä korkea meluaita radan pohjoispuolelle kahteen eri paikkaan (kts. liite 9 ja 10).  
Esitetyillä melusuojauksilla päiväaikaiset melutason LAeq7-22 ohjearvot saavutetaan monin paikoin heti 
melusuojauksen takana. Myös yöaikainen melutason LAeq22-7 ohjearvo saavutetaan radan pohjoispuo-
lella noin 30…80 metrin etäisyydellä junaradasta ja eteläpuolella välittömästi esitetyn meluvallin ete-
läpuolella.  
 
V6, ennustetilanteen liikennemäärät 2030 ja nykyiset rakennukset. Meluvallin sijoitusvaihtoehdolla 2 
sekä radan pohjoispuolelle osoitetulla meluntorjuntarakenteella 
Vaihtoehdossa 6 melumallinnuslaskenta  on suoritettu ennustetilanteen liikennemäärillä ja nykyisillä 
rakennusmassoilla. Lisäksi laskennassa on huomioitu toimeksiannossa esitetty neljä (4) metriä korkea 
meluvallivaihtoehto 2 radan eteläpuolelle sekä kahdessa paikassa sijaitseva kolme (3) metriä korkea 
meluaita radan pohjoispuolella (kts. liite 11 ja 12). Esitetyillä melusuojauksilla päiväaikaiset melutason 
LAeq7-22 ohjearvot saavutetaan monin paikoin heti melusuojauksen takana, muutoin noin 50 metrin etäi-
syydellä junaradasta. Myös yöaikainen melutason LAeq22-7 ohjearvo saavutetaan radan pohjoispuolella 
noin 30…80 metrin etäisyydellä junaradasta ja eteläpuolella välittömästi esitetyn meluvallin eteläpuo-
lella.  
 
V7, ennustetilanteen 2030 liikennemäärät ja suunnitellut rakennusmassat, ilman melusuojausta 
Vaihtoehdon 7 melumallinnuksessa käytetty ennustetilanteen liikennemäärää ja suunniteltuja raken-
nusmassoja. Liitteessä 13 on esitetty päivä- ja yöaikaiset suunniteltujen rakennusmassojen ulko-oles-
kelualueisiin kohdistuvat melutasot. Suunnitellun rakennuksen sijainti on noin 100 metrin etäisyydellä 
junaradasta. Päiväaikaisen melutason LAeq7-22 ohjearvon ylittävä meluvyöhyke ulottuu noin 50…65 met-
rin etäisyydelle junaradasta, joten päiväaikaiset melutason ohjearvo saavutetaan hyvin rakennuksen 
ulko-oleskelualueella. Yöaikaisen melutason LAeq22-7 ohjearvon 45 dB täyttävä oleskelualue saadaan 
muodostettua sisäpihalle rakennuksen suojaan.  



LIIKENNEMELU- JA TÄRINÄSELVITYS 
 työ 14863 

 

 
Taratest Oy  -  www.taratest.fi -  Puh. 03 - 368 33 22  -  Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala 9  

 

V8, ennustetilanteen 2030 liikennemäärät ja suunnitellut rakennusmassat. Meluvallin sijoitusvaihto-
ehdolla 1 sekä radan pohjoispuolelle osoitetulla meluntorjuntarakenteella 
Vaihtoehdon 8 melumallinnuksessa käytetty ennustetilanteen liikennemäärää, suunniteltuja raken-
nusmassoja ja laskennassa V4 esitettyjä melusuojausvaihtoehtoja. Liitteessä 14 on esitetty päivä- ja 
yöaikaiset suunniteltujen rakennusmassojen ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat melutasot. Suunnitel-
lun rakennuksen sijainti on noin 100 metrin etäisyydellä junaradasta.  
Esitetyillä melusuojauksilla päiväaikaiset melutason LAeq7-22 ohjearvot saavutetaan monin paikoin heti 
melusuojauksen takana ja yöaikainen melutason LAeq22-7 ohjearvo saavutetaan radan pohjoispuolella 
noin 30…80 metrin etäisyydellä junaradasta. Päiväaikaiset melutason ohjearvo saavutetaan hyvin ra-
kennuksen ulko-oleskelualueella ja yöaikaisen melutason LAeq22-7 ohjearvon 45 dB täyttävä oleskelualue 
saadaan muodostettua sisäpihalle rakennuksen suojaan. 
 
Julkisivuihin kohdistuvat melutasot 
Olemassa olevien asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvia melutasoja LAeq 7-22 on tarkasteltu noin 
150 metrin etäisyydellä junaradasta. Tarkastelu on laadittu ennustetilanteen, eli vuoden 2030 liiken-
nemäärillä ilman melusuojausta (liite 15) sekä laskentavaihtoehdossa 4 esitetty melusuojaus huomioi-
den (liite 16). Molemmissa tarkastelluissa tilanteissa, suurin julkisivuun kohdistuva melutaso kohdistuu 
vanhaan asemarakennukseen (65 dB), joka sijaitsee junaradan välittömässä läheisyydessä. Noin 80 
metrin etäisyydellä junaradasta, suurin julkisivuun kohdistuva melutaso ilman melusuojausta on 54 dB 
ja melusuojauksen kanssa 52 dB.  
Suunniteltujen uudisrakennusten julkisivuihin kohdistuvat suurimmat melutasot ovat ilman melusuo-
jausta 54 dB ja melusuojauksen kanssa 52 dB. 

3 Liikennetärinäselvitys  
Suunnittelukohteen tärinämittaukset suoritettiin kolmiaksiaalisesti yhteensä kymmenestä (10) eri mit-
tauspisteestä 8. – 15.11.2019 välisenä aikana. Mittausten tarkoituksena oli selvittää tärinän voimak-
kuus alueella rakennusten vaurioitumisriskin sekä viihtyvyyden kannalta.  
 
Maaperän laadun ja sitä kautta tärinän etenemisen määrittämisessä ja arvioinnissa on käytetty apuna 
geologian tutkimuslaitoksen avointa aineistoa kairaustuloksista sekä oletetusta maaperästä [9].  

3.1. Sovellettavat ohjeet ja liikennetärinän suositusarvot 
Tärinämittaukset suoritettiin VTT:n tiedotteen, Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta 
[10] mukaisesti. Mittaustulosten analysointi ja tulkinta ihmisen kokeman tärinähaitan kannalta tehtiin 
VTT:n ohjeiden Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta [10] ja Suositus liikennetärinän 
arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa [11] mukaisesti.  
 
Mittaustulosten tulkinta rakenteiden vaurioitumistodennäköisyyden kannalta laadittiin VTT:n ohjeen 
Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius [12] mukaisesti.  
Lisäksi heilahdusnopeuden raja-arvot määritettiin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n ohjeis-
tuksen, RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät mukaisesti [13].   
 
Runkomelun arvioinnissa ja laskennassa käytettiin lisäksi VTT:n julkaisua Maaliikenteen aiheuttaman 
runkomelun arviointi [14]. 
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3.1.1. Tärinän suositusarvot viihtyvyyden ja vaurioriskin kannalta 
Arvioitaessa liikennetärinästä aiheutuvaa haittaa asuinmukavuudelle kriteerinä käytetään värähtelyn 
tunnuslukua Vw,95 (mm/s).  VTT on antanut suosituksen [10] normaalien asuinrakennusten värähtely-
luokituksesta, joka perustuu tunnuslukuun Vw,95. Tämä ohjeellinen värähtelyluokitus on esitetty alla 
olevassa taulukossa (taulukko 4). 
 
Taulukko 4. Suositukset normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta. 

Värähtely-
luokka Olosuhteet 

Värähtelyn 
tunnusluku 

Vw,95  

[mm/s] 

A Hyvät asuinolosuhteet.  
Ihmiset eivät yleensä havaitse tärinää. ≤ 0,10 

B Suhteellisen hyvät olosuhteet.  
Ihmiset voivat havaita tärinän, mutta se ei ole häiritsevää. ≤ 0,15 

C 
Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa.  
Keskimäärin 15 % asukkaista pitää tärinää häiritsevänä ja voi valittaa 
häiriöstä. 

≤ 0,30 

D 
Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla aluinalueilla.  
Keskimäärin 25 % asukkaista pitää tärinää häiritsevänä ja voi valittaa 
häiriöstä.  

≤ 0,60 

 
Edellä mainitun mukaisesti uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa käytetään värähtelyn tunnus-
luvun Vw,95  tavoitearvoa 0,3 mm/s, eli värähtelyluokkaa C. Vanhoilla asuinalueilla käytetään värähtelyn 
tunnusluvun Vw,95  tavoitearvoa 0,6 mm/s, eli värähtelyluokkaa D. 
 
Koska tarkasteltavan alueen maapohja on lähtöaineiston [9] perusteella savea, käytetään heilahdus-
nopeuden raja-arvona Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n ohjeistuksen [13] mukaan 5 mm/s. 
Mikäli mitattu tärinäarvo ylittää heilahdusnopeuden raja-arvon, rakenteiden vaurioitumisriski kasvaa.  

3.1.2. Runkomelun suositusarvo 
Tarkasteltava alue sijaitsee Sastamalan Karkussa. Alueen voimassa olevassa asemakaavassa ja 
osayleiskaavassa ei ole määritelty runkomelun enimmäistasoa. Koska selvityskohteena on asuinraken-
nusalue, käytetään tarkastelussa raja-arvona  35 dB (VTT 2468) [14]. 

3.2. Liikenne- ja maasto-olosuhteet  
Junaliikenne tarkasteltavan alueen kohdalla ei ole erityisen vilkasta. Kohteen ohittaa päivittäin noin 40 
junaa, joista henkilöjunia on 18 kpl ja tavarajunia 21 kpl. Venäläisistä tavaravaunuista koostuvia junia 
ei lähtötietojen mukaan liikennöi kyseisellä kohtaa. Selvityskohde sijaitsee juna-aseman välittömässä 
läheisyydessä, joten valtaosa liikennöivistä henkilöjunista pysähtyy kohteessa, eikä nopeudet täten ole 
kovin suuria. Tavarajunat ohittavat aseman noin 60…80 km/h nopeudella. 
 
Geologian tutkimuskeskuksen avoimen lähdeaineiston [9] perusteella tarkasteltavan alueen maaperä 
on radan läheisyydessä suurelta osin savea (Sa), joten olosuhteet tärinän etenemiselle alueella ovat 
kohtuullisen suotuisat (Kuva 2). Aineiston mukaan radan vierustan painokairaukset ovat päättyneet 
kovaan pohjaan (KL) melko syvällä, noin 6…8 metrin syvyydessä.  
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Kuva 2. Alueen maaperäolosuhteet, savimaa merkitty karttaan vaaleansinisellä (www.gtk.fi). 

3.3. Tärinämittaukset 
Junaliikenteen aiheuttamaa tärinätasoa seurattiin noin viikon ajanjakson ajan 8. – 15.11.2019 välisenä 
aikana. Mittaus laitteistona käytettiin White Industrial Seismology Inc:n valmistamia White Seis II ja III 
–merkkisiä kolmikomponenttimittareita. Mittarit tallensivat heilahdusnopeuden Wave – datan kuu-
den (6) sekunnin jaksoin näytteenottotaajuudella 2048/s asennetun heilahdusnopeuden kynnysarvon 
ylityksen jälkeen. Mittaus kattoi taajuusalueen 2 – 250 Hz. 
 
Mittauksen tarkoituksena oli selvittää mittausajanjakson ajalta viisitoista (15) merkittävintä tärinäta-
pahtumaa, joiden avulla lasketaan ja arvioidaan ohjeiden mukaisesti tärinän tunnusluvut (Vw,95) mit-
tauspisteiden kohdalla ja arvioidaan tärinän häiritsevyys asumisviihtyvyyden kannalta. Tapahtumat va-
litaan heilahdusnopeuden tehollisten (1s) maksimiarvojen perusteella. Näiden viidentoista (15) mer-
kittävimmän tärinätapahtuman heilahdusnopeuden taajuuspainotetuista tehollisarvoista lasketaan 
keskiarvo ja keskihajonta, joiden pohjalta tunnusluku lasketaan kaavalla: 
 

Vw,95 = keskiarvo (Vw) + 1.8 x keskihajonta (Vw) (kaava 1) 
  
Tämän jälkeen suoritetaan häiriötarkastelu värähtelyn taajuuspainotetuista arvoista sekä runkomelu-
tarkastelu. Häiriötarkastelussa arvioidaan pisteiden kohdalla ensin perustuksen tunnusluku (Vw,95), 
minkä jälkeen suoritetaan rakennuksessa esiintyvän värähtelyn arviointi. 
 
Värähtelytarkastelussa voidaan käyttää VTT:n ohjeessa T2278 antamaa tärinän vaimennuskaavaa 
(Kuva 3, tausta) rakennukseen siirtyessä.  Tässä arvioinnissa käytämme kokemusperäistä korjattua vai-
mentumiskaavaa sekä värähtelyn arvioinnissa että runkomeluarvioinnissa. Kokemuksemme mukaan 
pientaloilla vaimentumiskerroin on 80 Hz taajuuden kohdalla 0,7. Kerrostaloilla vaimentumiskerroin 
on 80 Hz taajuuden kohdalla korkeintaan 0.25, mutta tässä on käytetty varmuudeksi kerrointa 0.33 
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(kuva 3).  Varmuusmarginaalina käytettiin +3 dB. Mahdollisessa paalutustapauksessa vaimentumisker-
rointa ei käytetty, ja pystysuuntaiselle värähtelylle on arvioitu lisäys +5 / +10 dB (riippuen etäisyydestä) 
ja varmuusmarginaali +3 dB, ei resonanssia.   
 

 
Kuva 3. Kokemusperäinen korjattu pienennys perustukseen siirtyvän värähtelyn arvioimiseksi yli 10 Hz taajuus-
alueella punaisella. Taustakuvana ohjeen T2278 kertoimet värähtelyarvioinnissa, jonka mukaan yli 80 Hz taajui-
set värähtelyt vaimentuisivat kokonaan. 
 
Häiriötarkastelu sisältää junatärinän värähtelyarvioinnin sekä runkomelutarkastelun. Häiriötarkaste-
lussa arvioidaan pisteiden kohdalla ensin arvioitu perustuksen tunnusluku (Vw,95), minkä jälkeen suori-
tetaan tasaiseen voimistumiseen perustuva arvio rakennusten värähtelystä (= Vw1). Alueella, jossa ta-
saiseen voimistumiseen perustuva arvio Vw1 ylittää asetetun vaatimustason, on tärinä vaimennettava 
tai rakennuksen käyttötarkoitus muutettava. 
 
Lisäksi suoritetaan resonanssitarkastelu erikseen lattioille (Vw2) ja rakennuksen rungolle (Vw3). Jos re-
sonanssitarkastelussa asetettu vaatimustaso ylittyy, tärinä on otettava huomioon rakenteiden suun-
nittelussa niin, että värähtelyn ohjearvot ylittäviä resonanssitaajuuksia vältetään rakenteissa. 
Tässä selvityksessä resonanssi on arvioitu soveltaen VTT:n laatimaa ohjetta Liikennetärinä: Alueiden 
tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius [12]. Resonanssin merkitys on suurin pehmeillä maa-
alueilla, jolloin maaperän värähtelyn energia esiintyy hyvin kapealla taajuuskaistalla, joka voi sattua 
rungon tai lattian ominaistaajuuden alueelle. 
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3.3.1. Tärinämittauspisteet 
Liikennetärinää kartoitettiin kymmenessä (10) tärinämittauspisteessä neljässä eri linjassa. Mittauspis-
teet esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 4). Mittauspisteiden etäisyydet viereisestä junaradasta esi-
tetty seuraavassa kohdassa (3.3.2).  
 
 

 
Kuva 4. Tärinämittauspisteet esitetty kartalla.  

3.3.2. Tärinämittaustulokset 
 
MITTAUSLINJA 1 
 MP 1:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 14 metrin päässä junaradasta. Laskentaan mukaan tullei-

den tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeudet olivat välillä 
0,13…0,29 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,04 ja tasaiseen voimistumi-
seen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä Vw1 = 0,53. 

 
 MP 2:  Mittauspiste sijaitsi rakennuksen sokkelissa noin 47 metrin päässä junaradasta. Mittauspis-

teeseen ei rekisteröitynyt mittausajanjakson aikana kynnysarvon ylittäviä, sellaisia tä-
rinätuloksia, joiden voidaan tulkita olevan junatärinän aiheuttamia.  

 
 MP 3:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 65 metrin päässä junaradasta. Mittauspisteeseen ei rekis-

teröitynyt mittausajanjakson aikana kynnysarvon ylittäviä, sellaisia tärinätuloksia, joiden 
voidaan tulkita olevan junatärinän aiheuttamia. 
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MITTAUSLINJA 2 
 MP 4:  Mittauspiste sijaitsi rakennuksen sokkelissa noin 26 metrin päässä junaradasta. Laskentaan 

mukaan tulleiden tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeudet 
olivat välillä 0,32…1,08 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,40 ja tasaiseen 
voimistumiseen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä V w1 = 0,60. 

 
 MP 5:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 48 metrin päässä junaradasta. Laskentaan mukaan tullei-

den tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeudet olivat välillä 
0,19…0,60 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,23 ja tasaiseen voimistumi-
seen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä V w1 = 0,35. 

 
 MP 6:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 65 metrin päässä junaradasta. Laskentaan mukaan tullei-

den tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeudet olivat välillä 
0,32…1,05 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,47 ja tasaiseen voimistumi-
seen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä V w1= 0,71. 

 
MITTAUSLINJA 3 
 MP 7:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 14 metrin etäisyydellä junaradan eteläpuolella. Lasken-

taan mukaan tulleiden tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeu-
det olivat välillä 0,13…0,19 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,04 ja tasai-
seen voimistumiseen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä Vw1 = 0,07. 

 
 MP 8:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 52 metrin etäisyydellä junaradan eteläpuolella. Lasken-

taan mukaan tulleiden tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeu-
det olivat välillä 0,10…0,25 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,06 ja tasai-
seen voimistumiseen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä Vw1 = 0,09. 

 
MITTAUSLINJA 4 
 MP 9:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 14 metrin etäisyydellä junaradan eteläpuolella. Lasken-

taan mukaan tulleiden tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeu-
det olivat välillä 0,19…0,41 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,13 ja tasai-
seen voimistumiseen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä Vw1 = 0,20. 

 
 MP 10:  Mittauspiste sijaitsi maassa noin 28 metrin etäisyydellä junaradan eteläpuolella. Lasken-

taan mukaan tulleiden tehollisarvoltaan 15 merkittävimmän tapahtuman heilahdusnopeu-
det olivat välillä 0,22…0,76 mm/s. Perustuksille arvioitu tunnusluku on Vw,95 = 0,14 ja tasai-
seen voimistumiseen perustuva arvio rakennuksen värähtelystä Vw1 = 0,21. 

 
 
Mittauspisteiden tuloksia verrattu mittausjakson aikana kulkeneisiin juniin.  
Lista suurimpia tärinäarvoja aiheuttaneista junista tämän selvityksen liitteenä (liite 17).  
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3.4. Häiritsevyystarkastelu 

3.4.1. Tunnusluvut 
Oheisessa taulukossa (taulukko 5) on esitetty mittauspisteiden määritetyt tunnusluvut x-, y- ja z suun-
nissa, eli arviot perustuksen värähtelystä, arviot rungon vaakavärähtelystä ja lattian pystyvärähtelystä 
resonanssitapauksessa. Mittauspisteet MP 2 ja MP 4 sijaitsivat rakenteessa, joten siirtymiskertoimia 
ei käytetä. 
 
Taulukko 5. Perustuksen mitatut tai arvioidut tunnusluvut. 

Mittaus-
piste 

Etäisyys 
[m] 

Vmax 

[mm/s] 

Perustuksen arvioitu 
tunnusluku Vw,95 Vw,95 Vw1 Vw2 Vw3 
x y z 

MP 1 14 0,22 0,03 0,03 0,04 0,04 0,053 0,090 0,060 
MP 2 47 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 
MP 3 65 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 
MP 4 26 1,08 0,35 0,40 0,38 0,40 0,604 1,410 0,760 
MP 5 48 0,73 0,22 0,23 0,16 0,23 0,345 0,470 0,480 
MP 6 65 1,05 0,43 0,47 0,22 0,47 0,711 0,760 1,030 
MP 7 14 0,41 0,04 0,04 0,04 0,04 0,067 0,040 0,050 
MP 8 52 0,25 0,06 0,05 0,06 0,06 0,087 0,070 0,070 
MP 9 14 0,41 0,11 0,13 0,05 0,13 0,196 0,070 0,170 

MP 10 28 0,76 0,11 0,14 0,07 0,14 0,214 0,130 0,240 

x  = poikittaissuuntainen rataan nähden  
y = radan suuntainen 
z = pystysuuntainen 
V = Suurin heilahdusnopeuden arvo [mm/s], 
 kaikki suunnat 

Vw,95 = Perustuksen tunnusluvut x-, y- z-suunta  
Vw1 = Tasaiseen voimistumiseen perustuva arvio ra-

kennuksen värähtelystä 
Vw2 = lattian resonanssi, kaikki suunnat (kerroin 6) 
Vw3 = rungon resonanssi, kaikki suunnat (kerroin 4) 

 
Kohdassa 3.1.1 määritettiin sallitut värähtelyn tunnusluvun Vw,95 tavoitearvot uusille sekä vanhoille 
asuinalueille (0,3 mm/s ja 0,6 mm/s) ja siten sallitut värähtelyluokat (C ja D). 
 
Kuten yllä olevasta taulukosta voi havaita, vanhoilta asuinalueilta vaadittu värähtelyluokitus täyttyy 
kaikissa tarkastelluissa mittauspisteissä. Uusilta asuinrakennuksilta ja väyliltä vaadittu värähtelyn tun-
nusluvun Vw,95 tavoitearvo 0,3 mm/s, eli värähtelyluokkaa C, ylittyy mittauspisteissä 4 ja 6.  
 
Kuitenkin Vw1 arvo ylittyy kaikissa mittauslinjan 2 pisteissä, mistä johtuen tärinä tulisi asuinrakennuksia 
varten vaimentaa radan pohjoispuolella pehmeällä alueella. Radan eteläpuolella tärinä ei ole häiritse-
vää selvityksen perusteella. 

3.4.2. Runkomelutarkastelu 
Tämän selvityksen runkomelutarkastelussa käytetty soveltaen julkaisuja T2468, VTT-R-04703-14 sekä 
kokemusperäistä tietoa Taratest Oy: n aikaisemmista selvityskohteista. Värähtelyarvioinnissa olevat 
15 tapahtumaa analysoitiin ja muunto A-painotetuksi äänenpainetasoksi tehtiin taajuuden mukaan 
muuttuvalla korjaustekijällä 1/3-taajuuskaistoittain. Resonanssi arvioidaan niin, että värähtelyn taa-
juuskaistoittaiset maksimitasot kerrotaan resonanssikertoimilla ja sen jälkeen muunnetaan A-painote-
tuksi äänenpainetasoiksi, joista valitaan suurin. Referenssiarvona käytettiin Vref = 1 *10-9 m.  
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Rungon ja lattian resonanssi arvioitiin kertoimella k = 3.0 ja paaluperustus etäisyydestä riippuen lisät-
tiin arvioon + 5 / +10 dB.  
 
Taulukko 6. Runkomeluarviot pientaloille mittauspisteiden kohdalla 

Mittaus-
piste 

Etäisyys 
radasta 

LvAS 
[dB] 

LvASmax [dB] 

1.krs 2. krs 3. krs 4. krs 5. krs 6. krs 
MP 1 14 37,0 33,8 36,6 34,6 0,0 0,0 0,0 
MP 2 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MP 3 65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MP 4 26 28,0 28,0 29,0 27,0 25,0 23,0 22,0 
MP 5 48 26,5 30,0 33,5     
MP 6 65 28,0 29,5 33,5     
MP 7 14 29,8 30,0 32,3     
MP 8 52 37,8 31,3 33,2     
MP 9 14 28,0 29,5 32,3     

MP 10 28 31,0 30,0 32,5     
 
Taulukko 7. Runkomeluarviot kerrostaloille mittauspisteiden kohdalla, paalutus tai perustus kovaan pohjaan 

Mittaus-
piste 

Etäisyys 
radasta 

LvAS 
[dB] 

LvASmax [dB] 

1.krs 2. krs 3. krs 4. krs 5. krs 6. krs 
MP 1 14 37,0 40,01 38,01 36,01 34,01 32,01 30,01 
MP 2 47 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MP 3 65 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MP 4 26 28,0 35,03 33,03 31,03 29,03 27,03 25,03 
MP 5 48 26,5 33,25 31,25 29,25 27,25 25,25 23,25 
MP 6 65 28,0 33,03 31,03 29,03 27,03 25,03 23,03 
MP 7 14 29,8 42,79 40,79 38,79 36,79 34,79 32,79 
MP 8 52 37,8 39,04 37,04 35,04 33,04 31,04 29,04 
MP 9 14 28,0 38,03 36,03 34,03 32,03 30,03 28,03 

MP 10 28 31,0 42,79 40,79 38,79 36,79 34,79 32,79 
LvAS  = Runkomelun perusarvo, maasta (tai rakenteesta) mitatun värähtelyn A-painotettu taso 
LvASmax    = Runkomelun arvioitu A-painotettu maksimiarvo rakenteille  
              (resonanssi + varmuuskerroin) 
 
Yllä olevissa taulukoissa (taulukko 6 ja 7) on esitetty runkomeluarviot pien- ja kerrostaloille. Punaisella 
merkityt arvot ylittävät ohjearvot.  
Kohdassa 3.1.2 määriteltiin runkomelun ohjearvoksi 35 dB. Yllä olevista taulukoista on nähtävillä, että 
runkomelun ohjearvo ylittyy radan pohjoispuolella junarataa lähimpänä sijainneissa mittauspisteissä 
(MP 1 ja MP 4) sekä junaradan eteläpuolella kaikissa mittauspisteissä.  
 
Mikäli uudisrakentamista suunnitellaan 0…60 metrin etäisyydelle junaradasta, suositellaan runkome-
luvaimennusta, erityisesti mikäli rakenteet perustetaan kovaan pohjaan paaluttamalla tai perusta-
malla hyvin lähelle kallionpintaa.  
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4 Johtopäätökset ja suositukset  
Liikennemelu- ja tärinäselvityksessä on tarkasteltu Sastamalan Karkun kaupunginosassa sijaitsevan uu-
delleen kaavoitettavan alueen vallitsevia melu- ja tärinätasoja ja siten alueen rakennettavuutta sekä 
asumisviihtyisyyttä.  
 
Suunnittelukohteen melumallinnus on tehty SoundPlan 8.0 melulaskentaohjelmistolla käyttäen ohjel-
miston laskentastandardeja [6] ja [7]. Laskentamalleissa on melulähteinä huomioitu alueen vieressä 
kulkevat Karkuntie ja Maakunnantie sekä Tampereelta Raumalle kulkeva päärata.  Melutasoja on tar-
kasteltu toimeksiannon mukaisesti kuudessa eri päivä- ja yöajan laskennallisissa tilanteissa. Lisäksi me-
lutasoja on tarkasteltu suunnitellut rakennusmassat huomioiden.   
 
Melumallinnuksen perusteella päiväaikaiset melutasojen LAeq7-22 ohjearvot 55 dB saavutetaan ilman 
melusuojausta niin nykyisillä kuin ennustetilanteen liikennemäärillä noin 50…65 metrin etäisyydellä 
junaradasta. Ilman melusuojausta uusien alueiden yöaikainen melutason LAeq22-7 ohjearvo 45 dB saa-
vutetaan vain suunniteltujen rakennusmassojen suojassa, muutoin vasta Maakunnantien pohjoispuo-
lella. Esitetyt melusuojaukset huomioiden päiväaikaiset melutasojen ohjearvot LAeq7-22 saavutetaan  hy-
vin heti melusuojauksen takana ja vanhojen asuinalueiden yöaikaiset melutason LAeq22-7 ohjearvot saa-
vutetaan kaikissa laskentavaihtoehdoissa radan pohjoispuolella noin 30…80 metrin etäisyydellä juna-
radasta ja eteläpuolella välittömästi esitetyn meluvallin eteläpuolella. 
Mikäli ulko-oleskelualueilla halutaan saavuttaa uusien rakennusten yöaikaisen melutason LAeq22-7 oh-
jearvo 45 dB, tulee tämä huomioida tulevien rakennusmassojen sijoittelulla sekä sijoittaa ulko-oleske-
lualueet välittömästi rakennusten suojaan.  
Esitetyillä melusuojaustoimenpiteillä ei saavuteta merkittävää hyötyä junaradan pohjoispuolen melu-
tasoihin. 
 
Junaliikenteen aiheuttamaa tärinätasoa alueella seurattiin 8. – 15.11.2019 välisenä aikana. Mittaukset 
suoritettiin kolmikomponenttisilla tärinämittareilla, yhteensä kymmenestä (10) eri mittauspisteestä ja 
neljässä (4) mittalinjassa. Tärinämittareista kuusi (6) kappaletta asennettiin junaradan pohjoispuolelle, 
noin 10…60 metrin etäisyydelle lähimmästä junaraiteesta ja neljä (4) mittareista asennettiin junaradan 
eteläpuolelle, noin 20…60 metrin etäisyydelle. Mittausten tarkoituksena oli selvittää tärinän voimak-
kuus alueella rakennusten vaurioitumisriskin sekä asuinviihtyvyyden kannalta. 
 
Vaadittu värähtelyluokitus uusille asuinrakennuksille on vähintään luokka C, eli tällöin värähtelyn tun-
nusluku vw,95 saa enimmillään olla 0,3 mm/s. Vanhoilla alueilla värähtelyluokitus tulee olla vähintään 
luokka D, eli värähtelyn tunnusluku vw,95 on tällöin enimmillään 0,6 mm/s. 
Mittausten ja laskelmien perusteella vanhoilta asuinalueilta vaadittu värähtelyluokitus täyttyy kaikissa 
tarkastelluissa mittauspisteissä. Uusilta asuinrakennuksilta ja väyliltä vaadittu värähtelyn tunnusluvun 
Vw,95 tavoitearvo 0,3 mm/s ylittyy mittauspisteissä 4 ja 6. Tasaiseen voimistumiseen perustuva arvio 
Vw1 tavoitearvo 0,3 mm/s ylittyy kuitenkin kaikissa linjan 2 pisteissä. 
Runkomelun ohjearvoksi määriteltiin kohdassa 3.1.2 35 dB. Tulosten ja laskelmien perusteella runko-
melun ohjearvo ylittyy radan pohjoispuolella junarataa lähimpänä sijainneissa mittauspisteissä (MP 1 
ja MP 4) sekä junaradan eteläpuolella kaikissa mittauspisteissä.  
 
Suositukset kaavamääräyksiä varten: 

− Liikennemelulähteiden puoleisten julkisivujen ulkovaipan rakenteiden ääneneristävyysvaati-
mus raide- ja tieliikennemelua vastaan on ΔL 30 dB noin 50 metrin etäisyydellä junaradasta. 
Tämä on toteutettavissa tavanomaisilla rakenneratkaisuilla. 
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− Suunnittelukohteiden uudet rakennusmassat tulisi sijoittaa tontille mahdollisimman lähelle 
junaradan puoleista sivustaa, jolloin ulkoalueille saadaan muodostettua ohjearvot täyttävät 
oleskelualueet 

− Uusien rakennusten ulko-oleskelualueet on sijoitettava siten, että oleskelualueen päiväaikai-
set melutasot LAeq7-22 on alle 55 dB ja yöaikainen melutasojen LAeq7-22 ohjearvo on 50 dB.  Ulko-
oleskelualueita ei tulisi sijoittaa liikennemelulähteiden puolelle. 

− Virkistyskäyttöön tarkoitetut alueet on sijoitettava siten että päiväaikainen melutaso LAeq7-22 

on 55 dB ja yöaikainen melutaso LAeq22-7 on alle 50 dB. 
− Tärinämittauslinjan 2 kohdalla oleva pehmeä maa-alue ei sovellu asuinkäyttöön ilman täri-

näeristystä.  
− Mikäli uudisrakennukset perustetaan kovaan pohjaan esim. paaluttamalla, tulisi käyttää run-

komeluvaimennusta vähintään 60 metrin etäisyydellä junaradasta. 
 
 
 
P irkkalassa 20.12.2019 
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Karkku, Sastamala 
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Laskenta V4
Mallinnus päivämelu (klo 7‐22), Korkeus 2 m
Ennustetilanteen liikennemäärillä,
melusuojaus vaihtoehto 1

Liikennemäärät: 

Sastamalantie        KVL 5149 ajon.
Maakunnantie       KVL 785 ajon.
Karkuntie                KVL 785 ajon.
Kutalantie               KVL 615 ajon.

Raskaan liikenteen osuus 7 %
Yöliikenne 10 %
Junat 44 ajoa/vrk
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Laskenta V4
Mallinnus yömelu (klo 22‐7), Korkeus 2 m
Ennustetilanteen liikennemäärillä,
melusuojaus vaihtoehto 1

Liikennemäärät: 

Sastamalantie        KVL 5149 ajon.
Maakunnantie       KVL 785 ajon.
Karkuntie                KVL 785 ajon.
Kutalantie               KVL 615 ajon.

Raskaan liikenteen osuus 7 %
Yöliikenne 10 %
Junat 44 ajoa/vrk

14863 Liikennemeluselvitys
25.11.2019
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Mittakaava 1:2000
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45 ‐ 50
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70 ‐ 75
  >= 75

Merkit ja symbolit

Alueen vanhat rakennukset
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Tie

Vesistö

Meluvalli, 4 m

Meluaita

Laskenta V5
Mallinnus päivämelu (klo 7‐22), Korkeus 2 m
Nykytilanteen liikennemäärillä,
melusuojaus vaihtoehto 2

Liikennemäärät: 

Sastamalantie        KVL 3961 ajon.
Maakunnantie       KVL 603 ajon.
Karkuntie                KVL 603 ajon.
Kutalantie               KVL 470 ajon.

Raskaan liikenteen osuus 7 %
Yöliikenne 10 %
Junat 39 ajoa/vrk

14863 Liikennemeluselvitys
25.11.2019

Karkun asemanseudun asema‐
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Mallinnus yömelu (klo 22‐7), Korkeus 2 m
Nykytilanteen liikennemäärillä,
melusuojaus vaihtoehto 2

Liikennemäärät: 

Sastamalantie        KVL 3961 ajon.
Maakunnantie       KVL 603 ajon.
Karkuntie                KVL 603 ajon.
Kutalantie               KVL 470 ajon.

Raskaan liikenteen osuus 7 %
Yöliikenne 10 %
Junat 39 ajoa/vrk
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  >= 75
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Meluaita, 3 m

Laskenta V6
Mallinnus päivämelu (klo 7‐22), Korkeus 2 m
Ennustetilanteen liikennemäärillä,
melusuojaus vaihtoehto 2

Liikennemäärät: 

Sastamalantie        KVL 5149 ajon.
Maakunnantie       KVL 785 ajon.
Karkuntie                KVL 785 ajon.
Kutalantie               KVL 615 ajon.

Raskaan liikenteen osuus 7 %
Yöliikenne 10 %
Junat 44 ajoa/vrk
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25.11.2019
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Liikennemäärät: 

Sastamalantie        KVL 5149 ajon.
Maakunnantie       KVL 785 ajon.
Karkuntie                KVL 785 ajon.
Kutalantie               KVL 615 ajon.
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Karkuntie                KVL 785 ajon.
Kutalantie               KVL 615 ajon.
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Junat 44 ajoa/vrk

14863 Liikennemeluselvitys
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Ennustetilanteen liikennemäärillä,
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Sastamalantie        KVL 5149 ajon.
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Kutalantie               KVL 615 ajon.
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a) Näkymä junaradan suunnasta pohjoiseen

Suurin rakennuksen julkisivuun
kohdistuva melutaso on 65 dB. 

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot on laskettu olemassa oleville asuinrakennuksille, noin 150 metrin etäisyydellä junaradasta

Julkisivu dB

>= 65
< 65
< 64
< 63
< 62
< 61
< 60
< 59
< 58
< 57
< 56
< 55
< 54
< 53
< 52

Noin 80 metrin etäisyydellä, suurin rakennuksen
julkisivuun kohdistuva melutaso on 54 dB. 

29.6.2015

14863 Liikennemeluselvitys
Karkku, Sastamala

Liite 15:  Päivämelutasot rakennuksen julkisivuilla ennuste‐
                  tilanteen 2030 liikennemäärillä, ilman melusuojausta

 18.12.2019Tieliikenteen
päiväajan (7‐22) keski‐
äänitaso LAeq julkisivuilla

Merkinnät

Nykyinen muu rakennus

Suunnittelualueen uusi rakennus

Tie

Junarata

b) Näkymä junaradan suunnasta etelään



a) Näkymä junaradan suunnasta pohjoiseen

Suurin rakennuksen julkisivuun
kohdistuva melutaso on 65 dB. 

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot on laskettu olemassa oleville asuinrakennuksille, noin 150 metrin etäisyydellä junaradasta. 

Julkisivu dB

>= 65
< 65
< 64
< 63
< 62
< 61
< 60
< 59
< 58
< 57
< 56
< 55
< 54
< 53
< 52

Meluvalli, 4m

Meluaita, 3 m

Noin 80 metrin etäisyydellä junaradasta, suurin rakennuksen
julkisivuun kohdistuva melutaso on 52 dB. 

29.6.2015

14863 Liikennemeluselvitys
Karkku, Sastamala

Liite 16:  Päivämelutasot rakennuksen julkisivuilla ennuste‐
                  tilanteen 2030 liikennemäärillä, melusuojaus.

18.12.2019Tieliikenteen
päiväajan (7‐22) keski‐
äänitaso LAeq julkisivuilla

Merkinnät

Suunnittelualueen uusi rakennus

Nykyinen muu rakennus

Tie

Junarata

Meluaita, 3 m

Meluvalli, 4 m

b) Näkymä junaradan suunnasta etelään

Meluvalli, 4m

Meluaita, 3 m
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Mittauspisteisiin rekisteröityneet tehollisarvoltaan suurimmat ja laskentaan mukaan tulleet 
heilahdusnopeuden huippuarvot ja niitä vastaavat junat.   
MP 2 ja 3 jätetty taulukosta pois, koska kyseisissä mittauspisteissä ei rekisteröitynyt mittausajanjakson aikana 
kynnysarvon ylittäviä, sellaisia tärinätuloksia, joiden voidaan tulkita olevan junatärinän aiheuttamia. 

 

Juna nro Nopeus 
[km/h] Pvm Klo 

Vmax [mm/s] 

MP 1 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10 
T 3732 23 7.11. 20:35     0,19    
T 54042  74 8.11. 3:41   0,60      
T 3432  86 8.11. 13:41 0,22    0,13    
T 3730  82 8.11. 14:28 0,16 0,38 0,32  0,16  0,27  
T 55167  83 8.11. 15:40     0,13    
T 3812  45 8.11. 20:21   0,22  0,13  0,19  
T 3732  62 8.11. 20:45   0,19      
T 3729  67 8.11. 21:29  0,70 0,48 0,70   0,22  
T 3705  71 9.11. 7:41   0,91      
T 3430  86 9.11. 12:11   0,25      
IC 464  15 9.11. 11:07      0,25   
IC 468  15 9.11. 15:45      0,01   
T 3438  78 9.11. 23:02   0,25      
T 3702  87 10.1

 
3:32 0,19        

T 53705  65 10.1
 

7:29   0,29      
T 3430  87 10.1

 
12:01   0,25      

T 3432  25 10.1
 

13:40 0,13    0,13    
IC 468  35 10.1

 
15:11        0,35 

T 3438  85 10.1
 

22:50   0,29 0,35     
T 3702  85 11.1

 
2:07     0,13  0,22  

T 53807  70 11.1
 

3:36  0,70 0,54 0,51 0,13  0,22  
T 53811  47 11.1

 
4:16  0,48 0,38 0,45   0,29  

IC 462  15 11.1
 

7:25 0,22        
T 3730  82 11.1

 
14:12     0,13    

T 53804  15 11.1
 

15:28     0,16  0,22  
T 3812  66 11.1

 
19:41  0,54  0,45     

T 52052  67 11.1
 

22:12  1,08  0,80   0,35 0,38 
T 3438  79 11.1

 
23:02    0,41     

T 3702  77 12.1
 

1:52 0,16        
T 3807  70 12.1

 
3:37 0,22    0,16  0,22  

VET 11351  116 12.1
 

7:30     0,13  0,19  
IC 461  25 12.1

 
8:31      0,10   

IC 479  27 12.1
 

10:54      0,13   
T 3730  86 12.1

 
14:12 0,22        

T 58804  70 12.1
 

15:20  0,45       
T 3716  73 12.1

 
18:15  0,51     0,25  

T 3812  70 12.1
 

20:11  0,35  0,41     
T 3732  24 12.1

 
20:27     0,13    

T 3729  64 12.1
 

21:00 0,22        
T 3438  82 12.1

 
23:12  0,83  1,05  0,16 0,29  



Liite 17 
  

 
VET 10200  116 13.1

 
3:33 0,29        

T 3705  71 13.1
 

7:50      0,10   
T 3430  81 13.1

 
12:09 0,13        

IC 470  41 13.1
 

17:12        0,22 
IC 471  32 13.1

 
18:52    0,32    0,32 

IC 186  32 13.1
 

19:29      0,13  0,29 
IC 179  18 13.1

 
20:39    0,92    0,32 

T 3732  16 13.1
 

20:50        0,35 
T 3438  88 13.1

 
23:13 0,16      0,27  

T 58052  58 13.1
 

23:26  0,67     0,29  
T 3702  81 14.1

 
2:06 0,19        

T 53705  63 14.1
 

7:45  0,32       
T 52058  61 14.1

 
9:57  0,89  0,98   0,41 0,32 

IC 478  25 14.1
 

13:11        0,25 
T 3730  28 14.1

 
14:15    0,41     

T 53804  65 14.1
 

15:24      0,10   
T 3729  62 14.1

 
21:04 0,16        

T 3438  74 14.1
 

23:26 0,16        
T 3807  65 15.1

 
3:44  0,73  1,05    0,32 

IC 461  32 15.1
 

8:32      0,10   
IC 476  28 15.1

 
9:00      0,10   

IC 479  25 15.1
 

10:46        0,54 
IC 464  24 15.1

 
11:07      0,13   

TYO 72857 88 15.1
 

13:56      0,22   
 

 



SASTAMALAN KAUPUNKI  Kaavaselostuksen liite 
Yhdyskuntasuunnittelu   2.3.2020 
 

Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019 

10.5.2019 PÄIVÄTYSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAADUT 
LAUSUNNOT SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET NIIHIN 

 
Nähtävilläoloaika: viikko 21 eteenpäin, koko kaavoitusprosessin ajan 
 

LAUSUNNOT  

Pvm Lausunnon antaja 

Lausunnon sisältö pääosiltaan 

Kaavoittajan vastine 

19.06.2019, 
saapunut 
20.06.2020 

Pirkanmaan maakuntamuseo 

Pirkanmaan maakuntamuseolle on toimitettu 
otsikossa mainittu kaavahankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on 
saattaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää 
kyläkuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. 
Kaavatyössä tutkitaan rakennusten, muinais-
muistojen ja muiden kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävien kokonaisuuksien suojelua koskevien 
määräysten sisällyttämistä kaavaan sekä alueelle 
soveltuvan täydennysrakentamisen edellytyksiä. 
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa asema-
kaavassa liityntäpysäköinnille alue rautatiease-
man läheisyydestä.  

Suunnittelualue sijaitsee alueella johon liittyy 
merkittäviä valtakunnallisia maiseman ja raken-
netun ympäristön arvoja (Karkku-Tyrvään mai-
sema-alue ja RKY Karkun taajama), jotka tulee 
ottaa huomioon suunnitelmassa asianmukaisin 
suojelumerkinnöin. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman mukaan asemakaavan muutoksen vai-
kutusten arvioinnin tueksi laaditaan tarpeelliset 
selvitykset kuten rakennetun kulttuuriympäristön 
selvitys ja arkeologinen tarkkuusinventointi, mitä 
maakuntamuseo pitää perusteltuna ja tärkeänä. 
Vaikutuksia tulee arvioida myös maiseman osal-
ta, mikä edellyttää maisemaa koskevan selvityk-
sen tekemistä kaavan tarkkuus ja tavoitteet huo-
mioon ottavalla tavalla. Mahdollisen rakentami-
sen sijoittumista ja määrää tulee sovittaa edellä 
mainittuihin arvoihin ja maiseman ominaispiirtei-
siin. 

Suuressa osassa kaava-aluetta tehtiin intensiivi-
nen arkeologinen inventointi v. 1996, jolloin kar-
toitettiin erityisesti rautakautisia muinaisjäännök-
siä. Lisäksi v. 2013 tehtiin koetutkimuksia kahden 
muinaisjäännöksen vieressä ja v. 2015 inventoi-
tiin kaava-alueen koillisosassa maakuntakaavaan 
liittyen. Viimeksi mainitussa tutkimuksessa alu-
eella käytetyistä menetelmistä ei kuitenkaan ole 
tietoa. Uudessa arkeologisessa inventoinnissa 
tulisi keskittyä alueisiin, joille on mahdollisesti 
tulossa uutta maankäyttöä, sekä aikaisemmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennetun ympäristön arvot on 
otettu suunnittelussa huomioon kaa-
vamääräyksin sekä suojelumerkin-
nöin. Suunnittelun tukena on käytetty 
Maa ja Vesi Oy:n vuonna 1995 laa-
timaa maisemaselvitystä, sillä suun-
nittelualue ei ole maiseman kannalta 
oleellisesti muuttunut tänä aikana.   

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2019 suoritetussa arkeolo-
gisessa tarkkuusinventoinnissa esi-
tettiin alueelle kaksi ”uutta” muinais-
jäännöstä. Muinaisjäännökset on 
merkitty asianmukaisesti kaavakart-
taan.  

 

 

 



tutkimattomiin tai heikosti tutkittuihin kaava-
alueen osiin. On myös otettava huomioon, että 
historiallisen ajan muinaisjäännöksiä on syste-
maattisesti inventoitu vain vuodesta 2009 alkaen 
ja muita kulttuuriperintökohteita vasta viime vuo-
sina. 

Maakuntakaavan mukaan alue sijoittuu suurim-
maksi osaksi arkeologisen perinnön ydinalueelle. 
Merkintään liittyy suunnittelumääräys: Alueella 
sijaitsevien muinaisjäännösalueiden ja niiden 
lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa 
suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten 
lisäksi otettava huomioon muinaisjäännösten 
suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdolli-
nen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin 
ja/tai kulttuuriympäristöihin. Tämänhetkisen tie-
don mukaan kaava-alueella sijaitsee neljä kiinte-
ää muinaisjäännöstä: rautakautiset kalmistot 
Rautatiealue 1 (mj-tunnus 912010052) ja Rauta-
tiealue 2 (912010053), rautakautinen asuinpaikka 
Rautatiealue 3 (912010054) ja historiallisen ajan 
pajan paikka Harsu (mj-tunnus 1000007531). 
Tiedossa olevat muinaisjäännökset on mainittava 
OAS:issa sekä kaavaselostuksessa ja merkittävä 
kaavaan. Maakuntamuseo voi ottaa kantaa ar-
keologisiin kohderajauksiin, maankäyttömerkin-
töihin sekä mahdollisiin lisätutkimustarpeisiin 
inventointiraportin ja kaavaluonnoksen perusteel-
la.  

Kaavaluonnos selvitysaineistoineen pyydetään 
lähettämään Pirkanmaan maakuntamuseoon 
lausuntoa varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedossa olevat muinaisjäännökset 
on mainittu OAS:issa, kaavaselos-
tuksessa sekä merkitty yhdessä ”uu-
sien” muinaisjäännösten kanssa 
kaavakarttaan. 

 

Kaavaluonnos selvitysaineistoineen 
lähetetään Pirkanmaan maakunta-
museolle. 

Kaavasuunnittelija Pinja Ahola    Sastamalan kaupunki
  


	14863 Liikennemelu- ja tärinäselvitys Karkku, Sastamala_
	Johdanto ja lähtötiedot
	2 Liikennemeluselvitys
	2.1. Sovellettavat ohjearvot ja arviointiperusteet
	2.1.1. Säädösten ja ohjearvojen tulkinta

	2.2. Menetelmät ja lähtötiedot
	2.2.1. Laskentamenetelmät
	2.2.2. Liikennemäärät
	2.2.3. Mallinnetut tilanteet

	2.3. Melumallinnuksen tulokset

	3 Liikennetärinäselvitys
	3.1. Sovellettavat ohjeet ja liikennetärinän suositusarvot
	3.1.1. Tärinän suositusarvot viihtyvyyden ja vaurioriskin kannalta
	3.1.2. Runkomelun suositusarvo

	3.2. Liikenne- ja maasto-olosuhteet
	3.3. Tärinämittaukset
	3.3.1. Tärinämittauspisteet
	3.3.2. Tärinämittaustulokset

	3.4. Häiritsevyystarkastelu
	3.4.1. Tunnusluvut
	3.4.2. Runkomelutarkastelu


	4 Johtopäätökset ja suositukset
	Lähteet ja viitteet
	Liitteet

	Liitteet_melu
	Liite1_V1_day
	Liite2_V1_night
	Liite3_V2_day
	Liite4_V2_night
	Liite5_V1_day
	Liite6_V1_night
	Liite7_V2_day
	Liite8_V2_night
	Liite9_V1_meluvalli2_day
	Liite10_V1_meluvalli2_night
	Liite11_V2_meluvalli2_day
	Liite12_V2_meluvalli2_night
	Liite13_yleisnakyma_daynight
	Liite14_yleisnakyma_daynight
	Liite15_V2_julkisivut
	Liite16_V4_julkisivut

	Liite 17 junat

