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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa 

noudatettavista 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 (sastamalankaupunki.fi) sekä 

yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla Sastamalan kaupungintalolla Aarnontie 2 A, 2.kerros. 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1. Vireilletulo 

Asemakaavan muutos sisältyy kaavoitusohjelmaan 2022–2023 nimellä Iisan pellon 

asemakaavan muutos.  

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on osoittaa uimahalli Iisan pellon alueelle sekä sen 

yhteyteen muuta urheilu-/virkistystoimintaa. Lisäksi tarkoitus on kumota sopivalta väliltä 

asemakaavaa, jossa tievaraus (LT) suojaviheralueineen (EV) on tarpeettoman laaja 

nykytilanteeseen ja tarpeeseen nähden eikä liity luontevasti Aarnontien ja Tampereentien 

risteykseen suunniteltuun liikenneympyrään. Uutta tielinjaa kohti Kilpinokkaa ei ole vielä tien 

yleissuunnitelmaa ja liikenneympyrän pohjoissakaraa lukuun ottamatta suunniteltu, mutta 

tien jatkuvuuden vuoksi katualuetta on osoitettava siten, että se liittyy LT-alueeseen tässä 

vaiheessa. Tämä katualue on suurpiirteinen ja se tarkentuu alueen myöhemmissä 

asemakaavan muutosvaiheissa. Asemakaavaan ei kuitenkaan voi jättää tilannetta, jossa tie 

tai katu ei liity mihinkään, joten katualue on otettava tähän kaavamuutokseen. 

Lisäksi tavoitteena on samalla tarkistaa kahden Lizeliuksenkadulla sijaitsevan kiinteistön 

jaotusta, kun maata vapautuu tarpeettoman leveän tiepohjan alta ja tämä vapautuva maa on 

jo näistä kiinteistöistä toisen omistuksessa. 

 

2.2. Suunnittelualue   

Asemakaava laaditaan Sastamalan kaupungin omana työnä. Suunnittelualue käsittää 

Tampereentien pohjoispuolella sijaitsevan Iisan alueen pellon lähes kokonaan 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin n. 10,2 ha. 
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Kuva 2: Asemakaavanmuutoksen suunnittelualuerajaus violetilla. Vaaleammalla violetilla 
rastittamalla on osoitettu alueet, joilta asemakaavaa on tarkoitus kumota.  

2.3. Vaikutusalue 

Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat, kuten esimerkiksi vaikutukset 

palveluiden saatavuuteen ja liikenteeseen.  
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Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä 

alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia.  

 

2.4. Nykytilanne ja voimassa olevat kaavat 

Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan 

maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 

8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 

24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa 

sellaisenaan, kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa. 

Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1. 

maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä 

ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten 

kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan. 

Maakuntakaavassa alueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu seuraavia aluevarauksia: 

Keskustatoimintojen alue. 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen 

ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkintä sisältää niihin liittyvät keskustamaisen asumisen 

ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet liikennealueineen ja 

puistoineen.  

Suunnittelumääräys:  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan 

omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja monipuolisuus, yhteydet seudullisille 

virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset sekä 

liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. Alueen suunnittelussa 

on turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. 
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Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan 

suuryksiköitä. Vähittäiskaupan suuryksiköt on suunniteltava keskustaympäristöön 

soveltuviksi. Ne on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia muille keskusta-

alueille tai seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. 

 

Taajamatoimintojen alue 

 

Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden 

taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät 

liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä 

aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun 

alueet ja ulkoilureitit.  

Suunnittelumääräys:  

Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden 

saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla.  

Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa 

alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille 

virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon. 

Ohjeellinen tielinjaus 

Merkinnällä osoitetaan tieyhteydet, jotka perustuvat todettuun tieliikenteen yhteystarpeeseen ja joiden 

sijaintiin, toteutustapaan tai ajoitukseen liittyy epävarmuutta.  

Suunnittelumääräys: 

Maankäytön suunnittelulla tai toteutuksella ei saa estää varauksen toteuttamista. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja 

kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologi-sen verkoston kannalta tärkeiden 

viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen. 
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Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavan yleismääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten 

mukaiset tulva-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-alueille. 

Tästä voidaan poiketa, jos voidaan osoittaa, että tulvariskit pystytään hallitsemaan. 

Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 2 000 k-m², ellei 

selvitysten perusteella toisin osoiteta ja ellei tämän kaavan suunnittelumääräyksissä muuta 

määrätä. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava ajantasainen tieto tunnetuista 

kiinteistä muinaisjäännöksistä ja muista arkeologisista kulttuuriperintökohteista 

Museoviraston muinais-jäännösrekisteristä ja siihen liittyvästä karttapalvelusta. 

 

Kuva 3: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu violetilla 
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Yleiskaava 

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.4.2014 § 19 oikeusvaikutteisen keskustaajaman 

rakenneosayleiskaavan.  

Yleiskaavassa alueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu seuraavia aluevarauksia ja määräyksiä: 

Pientalovaltainen alue 

Merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta 

pääosa sijoittuu pientaloihin. Merkintä voi sisältää myös pienehköjä palvelujen ja 

ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen sisältyy 

virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä katualueita. Alueen toteutus tulee 

tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. 

Kerrostalovaltainen alue 

Merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta 

pääosa sijoittuu kerrostaloihin. Merkintä voi sisältää myös pienehköjä palvelujen ja 

ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen sisältyy 

virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä katualueita.  Alueen toteutus tulee 

tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. 

Tulvavaara-alue 

Merkinnällä on osoitettu kerran sadassa vuodessa tapahtuvan tulvan tulvavaara-alueet, 

joiden vedenkorkeus Rautavedellä on +58,40 m (N60) ja Liekovedellä +58,30 m (N60). 

Tulvavaara-alueet tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Tulva-alueille ei saa sijoittaa 

uusia rakennuksia, rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää 

vahinkoa.  

Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas alue 

Merkinnällä on osoitettu 2 Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue). 
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Alueen tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida rakentamisen ja 

ympäristöhoitotoimenpiteiden sopeutuminen alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja 

rakennustaiteellisiin arvoihin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda 

edellytykset sille, että maisema-alueen tai rakennetun kulttuuriympäristön maisemallisesti tai 

rakennushistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Museoviranomaiselle varataan mahdollisuus 

lausua mielipiteensä merkittävistä maankäyttöhankkeista. 

Ohjeellinen katuyhteys 

Merkinnällä on osoitettu uusia katuyhteyksiä, joiden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy 

epävarmuutta. Katulinjaus tulee määrittää yksityiskohtaisemmin suunnitelmalla tai 

yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Katuyhteys tulee 

asuintaajamamassa toteuttaa katumaisena ja taajamakuvaltaan korkeatasoisena ja varustaa 

väylän luonteesta riippuen joko erillisenä tai katurakenteeseen liittyvällä kevyen liikenteen 

väylällä.  

Kevyen liikenteen reitti 

Merkintä osoittaa kevyen liikenteen verkoston olemassa olevat pääreitit sekä yhteystarpeet. 

Merkintä ei osoita reitin tarkkaa sijaintia. 
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KUVA 4: Ote keskustataajaman rakenneosayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu violetilla 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja 

väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden 

kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä 

kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen 

suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastamalan tulevaan kehittämiseen.  

Suunnitelmassa on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin 

kehittämisen painopisteitä ja se ohjaa kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden 

sijoittamista. 

Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä 

oikeusvaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää 

esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena. 

Vuonna 2019 hyväksytyssä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2030:n päivityksessä 

suunnittelualue sijoittuu pääosin kaavoitetulle taajama-alueelle, mutta rajautuu tiiviisti 
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keskusta-alueeseen. Myös kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty Kilpinokan sillan ja 

sille yhdystien tien varaus punaisella katkoviivalla. 

 

Kuva 5: ote kaupunkirakennesuunnitelmasta 

Asemakaava 

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

Vammala, asemakaava ja asemakaavan muutos, joka koskee tässä 10. eli Sylvään 

kaupunginosan liikennealuetta sekä 17. eli Iisan kaupunginosan suojaviheraluetta, 

kaava on tullut voimaan 27.1.1998. 

Asemakaavassa suunnittelualueelle sijoittuu kauttakulku- tai sisääntulotien aluetta suoja- ja 

näkemäalueineen sekä suojaviheraluetta.  
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Vammala, asemakaavan muutos, joka koskee Vammalan kaupungin Sylvään 

kaupunginosan korttelia 1, kaava on tullut voimaan 25.1.1977. 

Asemakaavassa suunnittelualueelle sijoittuu omakotirakennusten korttelialutta (AO). 

Korttelialueesta määrätään, että kullekin tontille saa rakentaa enintään 4 m korkean, enintään 

kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen. Kerrosalaan kuuluvana sallitaan myös erillinen 

kerrosalaltaan enintään 55 m2:n suuruinen talousrakennus. Tontin kerrosala saa kuitenkin 

olla enintään 350 m2. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 m:n päähän naapuritontin 

rajoista. 

Toisen AO-tontin kulmaan sijoittuu voimansiirtoalue. 

Vammala, Iisa asemakaava ja asemakaavan muutos, joka on hyväksytty 28.7.1993 

Suunnittelualueelle sijoittuvat suojaviheralue sekä osa liikerakennusten korttelialueesta. 
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Kuva 6: Ote asemakaavayhdistelmästä. Suunnittelualue rajattu violetilla. 

2.5. Selvitykset 

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

selvityksiin. Asemakaavan muutoksen vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan tarpeelliset 

selvitykset.  

Alueella on suoritettu mm. arkeologinen inventointi, meluselvitys sekä maaperän 

rakennettavuusselvitys. 
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2.6.  Tavoitteet 

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on osoittaa uimahalli Iisan pellon alueelle sekä sen 

yhteyteen muuta urheilu-/virkistystoimintaa. Lisäksi tarkoitus on kumota sopivalta väliltä 

asemakaavaa, jossa tievaraus (LT) suojaviheralueineen (EV) on tarpeettoman laaja 

nykytilanteeseen ja tarpeeseen nähden eikä liity luontevasti Aarnontien ja Tampereentien 

risteykseen suunniteltuun liikenneympyrään. Uutta tielinjaa kohti Kilpinokkaa ei ole vielä tien 

yleissuunnitelmaa ja liikenneympyrän pohjoissakaraa lukuun ottamatta suunniteltu, mutta 

tien jatkuvuuden vuoksi katualuetta on osoitettava siten, että se liittyy LT-alueeseen tässä 

vaiheessa. Tämä katualue on suurpiirteinen ja se tarkentuu alueen myöhemmissä 

asemakaavan muutosvaiheissa. Asemakaavaan ei kuitenkaan voi jättää tilannetta, jossa tie 

tai katu ei liity mihinkään, joten katualue on otettava tähän kaavamuutokseen. 

Lisäksi tavoitteena on samalla tarkistaa kahden Lizeliuksenkadulla sijaitsevan kiinteistön 

jaotusta, kun maata vapautuu tarpeettoman leveän tiepohjan alta ja tämä vapautuva maa on 

jo näistä kiinteistöistä toisen omistuksessa. 

3.  Osallistuminen ja vuorovaikutus  

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmistettaessa. 

Kaavoitusmenettely 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 kaavoituksen 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 

- yhteisöt tms., joiden toimialaan suunnittelussa käsitellään 
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Viranomaiset: 

- Kaupungin ydinprosessit: kansallisvaikuttaminen ja päätöksenteko, elinkeinot ja 

osaaminen, elämänlaatu ja elävä maaseutu, sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky, lasten 

ja nuorten kasvatus ja ohjaus, yhdyskunta ja ympäristö 

- Pirkanmaan ELY-keskus 

- Pirkanmaan maakuntaliitto 

- Pirkanmaan maakuntamuseo 

- Aluepelastuslaitos 

- Sastamalan Vesi 

- Alueen sähkö- ja puhelinlaitokset 

- Sastamalan Lämpö Oy 

Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 

62 §:n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maanomistajat ja ne 

’’joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa” sekä 

’’viranomaiset ja yhteisöt, 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.sastamalankaupunki.fi. 

3.3. Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan luonnosvaiheen suunnittelumateriaali 

lähetetään viranomaisille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. 

 

 

  

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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4.  Kaavan vaikutusten arviointi 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

- vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

- vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

- vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen 

- vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

- vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti. 

Vaikutusta arvioidaan laskennallisen menetelmin, asiantuntija-arvioin, erilaisten tutkimuksia 

ja selvityksiä hyödyntämällä. 

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

selvityksiin.   

5.  Kaavoituksen kulku, osallistuminen, aikataulu ja 

päätöksenteko 

 
 
Työvaihe 

 
Suoritus, tiedottaminen, 
osallistuminen 

 
Ajankohta 

 
Tekijät 
Viranomainen 
Päätös 

Kaavoituksen 

käynnistäminen 

OAS:n laadinta MRL 63 § ja 64 

§ 

Vireilletulon kuulutus ja OAS 

nähtäville ilmoitustaululle ja 

kaupungin kotisivulle 

01 / 2022 Ympäristölautakunta 

 

 

Selvitykset ja 

tavoitteet 

 2021/2022  

Suunnittelu Vaikutusten arviointi 

 

kevät /2022  
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Kaavaluonnos Kaavaluonnos nähtäville 

yhdyskuntasuunnitteluun sekä 

www.sastamalankaupunki.fi 

 

Viranomaisille luonnos 

kommentoitavaksi 

 

Osalliset voivat jättää 

mielipiteensä ja huomautuksia 

luonnoksesta MRL 62 §, MRL 

30 § 

kevät/2022  

 

Ympäristölautakunta 

 

Viranomaisten 

kommentit 

 

Kaavaehdotus Kaavan tarkistaminen / 

täydentäminen / muuttaminen 

ehdotukseksi 

 

Ehdotus nähtäville 30 päivän 

ajaksi MRA 27 § ja lausuntojen 

pyytäminen MRA 28 § 

 

Osalliset voivat jättää 

muistutuksen, muistutusten 

vastineiden laadinta MRL 65 § 

kesä/syksy 

2022 

Ympäristölautakunta 

Kaupunginhallitus 

 

Viranomaisten 

lausunnot 

 

Tarvittaessa 

viranomaisneuvottelu 

MRA 26§ 

Hyväksyminen Kaavan hyväksymisestä 

tiedotetaan kuulutuksella ja 

tarvittaessa osallisia, MRL 67 § 

syksy/talvi 2022 Kaupunginhallitus 

Kaupunginvaltuusto 

 

  

6.  Yhteystiedot 

Lisätietoja asemakaavanmuutostyöstä:  

Sastamalan kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristö 

Yhdyskuntasuunnittelu 

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

 

Kaavoitusarkkitehti 

Pinja Ahola 

p. 040 506 2520 

 

Maankäyttöjohtaja 

Ilmari Mattila 

p. 040 637 2321 

 

Kaavavalmistelija 

Merja Juntunen 

p. 040 826 8417 

 

Työhön liittyvää materiaalia pidetään esillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa 

www.sastamalankaupunki.fi.  

 

mailto:etunimi.sukunimi@sastamala.fi
http://www.sastamalankaupunki.fi/
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