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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot  

Yleiskaavan osan muutos koskee n. 58 ha suuruista aluetta Sastamalan Kaukolassa 

Sastamalantien eteläpuolella.  

 

Yleiskaava, jonka osaa muutetaan, on Keskustaajaman oikeusvaikutteinen 

rakenneosayleiskaava. Kaavamuutos laaditaan Sastamalan kaupungin omana työnä. 

Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa rataturvallisuuden parantaminen osoittamalla uusi 

yhteys Kaukolantieltä Sastamalantielle ja samalla mahdollistaa vanhan tasoristeyksen poisto 

ja alikulun rakentaminen uudelle tieyhteydelle. 

 

Selostus koskee 6.9.2021 päivättyä ja 10.11.2021 tarkistettua yleiskaavakarttaa. 

1.2 Kaava-alueen sijainti  

Suunnittelualue sijaitsee Keskustan länsipuolella Kaukolassa, Liekoveden länsirannalla. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sastamalantiehen ja etelän suunnassa alue ulottuu 

lähes puoleen väliin Kaukolantietä. Suunnittelualue käsittää Kaukolantien pohjoisosan, 

metsämaata, peltoa sekä kylämäistä asutusta. Alueen halki kulkevat Vinkkiläntie ja rautatie. 

Alueella kulkee myös voimalinja ja Kaukolantien varteen sekä kylään sijoittuu myös joitakin 

tunnettuja muinaisjäännöksiä.   
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Kuva 2: Yleiskaavan osan muutoksen sijainti ilmakuvassa.  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Yleiskaavamuutoksen nimi on Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos 

Kaukolan alueella 2021.  

Kaavan työnumero on Y_005/2021. 

 

Yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden yhdystien rakentaminen 

Kaukolantieltä Sastamalantielle. Uuden tielinjan toteuttaminen edellyttää yleiskaavan 

muutosta alueella. Käynnissä on mittava hanke Tampere-Pori-radalla. Hankkeella 

parannetaan rataturvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä ja korvaamalla niitä alikuluilla ja/tai 

uusilla tiejärjestelyillä. Nykyisellä Kaukolantien linjalla alikulun rakentaminen ei onnistu liian 

pienten korkeuserojen vuoksi, joten on päädytty uuteen tieyhteyteen Kaukolantieltä 

Sastamalantielle. Tälle Kaukolantieltä lähtevälle uudelle yhteydelle rakennetaan alikulku ja 

siitä tulee uusi yhdystie. Kaukolantien pohjoispää jää yksityistieksi.  

 

Tarkoitus on kohdistaa muutos vain tielinjan siirtoon ja sen vaikutuksiin. Kaavamuutoksen 

tavoitteena on toteutua heti sen tullessa voimaan. Kaavaehdotukseen on museon 

lausunnon perusteella lisätty historialliset kylänpaikat Liuhala ja Vinkkilä. Muut 

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan tavoitteet on tarkoitus jättää sellaisiksi kuin ne ovat 
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nyt voimassa olevassa kaavassa. Keskustaajaman rakenneosayleiskaava tähtää vuoteen 

2030, mutta luo strategisia tavoitteita myös pidemmälle. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
LIITE 2 Keskustaajaman rakenneosayleiskaava  
LIITE 3 Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelman 

rakennusinventointi (2021, FCG) 
LIITE 4 Sastamala Vinkkilä, Suunniteltujen uusien väylien linjausvaihtoehtojen 

arkeologinen inventointi 2021, Mikroliitti Oy 
LIITE 5 Havainnekuvat (Afry Finland Oy) 
LIITE 6  Vastineraportti 
LIITE 7  Ympäristökokousten (2 kpl) muistiot * 
LIITE 8 Sastamala, Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, 

Tiesuunnitelman luontoselvitys (Soile Turkulainen, Afry Finland Oy, 2021) 
 
 
* Ei julkaista verkkosivuilla, nähtävillä kaupungintalolla  
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, 
taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

• Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, ehdotus 
valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013-14 (Katriina Koski, ELY-keskus, raportteja 
48/2014) 

• Kulttuurimaisemat – kohdekortti Sastamala (Pirkanmaan maakuntakaava 2040 
valmisteluaineisto) 

• Maantie 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä-Pehtoorinpolun liittymä, Sastamala 
 



Sastamalan kaupunki  5 
Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021 
 

 

2. Tiivistelmä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.12.2021 § 249 käynnistää yleiskaavan osan 

muutoksen.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ympäristölautakunnassa 9.3.2021 § 25 ja 

kaava on kuulutettu vireille viikolla 11 vuonna 2021. 

 

Kaavaluonnos oli ympäristölautakunnan käsittelyssä 13.4.2021 § 41, mutta linjausta 

koskevien ongelmien vuoksi asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Sittemmin on 

ympäristökokouksissa mietitty muita linjausvaihtoehtoja.  

 

Ympäristökokouksissa mietittyjä vaihtoehtoja (2 kpl) tutkittiin ja valittiin jatkosuunnitteluun VE 

6 vaihtoehto. 1.7.2021 pidettiin yleisötilaisuus Vinkkilän kylässä Vinkkiläntien varrella. 

Kyläläiset esittivät vielä kaksi uutta vaihtoehtoa, jotka otettiin tutkittavaksi ehdotusvaiheeseen 

mennessä. Luonnos oli kuitenkin laadittu VE 6 pohjalta ja se oli ympäristölautakunnan 

käsittelyssä 6.7.2021 § 84. Ympäristölautakunta hyväksyi luonnoksen nähtäville ja luonnos oli 

nähtävillä 14.7-16.8.2021. 

 

Kyläläisten esittämiä vaihtoehtoja tutkittiin, mutta radan ylittävä vaihtoehto todettiin 

toteutuskelvottomaksi liian suurien kallistusten vuoksi ja nykyisen tasoristeyksen 

turvallisuuden parantaminen muilla keinoin olisi ollut Väyläviraston rataturvallisuustavoitteen 

vastainen. Ehdotusvaiheeseen mennessä vaihtoehdoksi oli varmistunut VE 6 linjaus.  

 

Ympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kokouksessaan 14.9.2021, että se päättäisi 

asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021 

asettaa kaavaehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten. Kaavaehdotus oli nähtävillä 

29.9-1.11.2021. 

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.11.2021 § 286 esittää kaupunginvaltuustolle, että 

se hyväksyy yleiskaavamuutoksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 

kokouksessaan 13.12.2021 § 112.  

 

Osayleiskaava tuli voimaan 15.1.2022 
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2.2 Rakenneosayleiskaavan osan muutos -tiivistelmä  

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden yhdystieyhteyden rakentaminen 

Kaukolantieltä Sastamalantielle. Nykyisen Kaukolantien yhteyden tasoristeys poistetaan 

rataturvallisuuden parantamiseksi. Uutta alikulkua ei voida rakentaa Kaukolantielle, sillä 

korkeuserot ovat liian vähäiset. Siksi on päädytty uuteen tieyhteyteen, joka erkaantuu 

Kaukolantieltä ja liittyy Sastamalantiehen. Uuden tieyhteyden toteuttaminen edellyttää 

muutosta Keskustaajaman rakenneosayleiskaavaan yhdystiemerkinnän osalta. Yhdystien 

merkintä on tarkoitus siirtää Kaukolantien pohjoisosasta uudelle tieyhteydelle, mutta muutoin 

jättää rakenneosayleiskaava ennalleen. Lisäksi kaavaan on lisätty historialliset kylänpaikat 

Liuhala ja Vinkkilä maakuntamuseon lausunnon mukaisesti. Rakenneosayleiskaavan 

tavoitteita tai muita osa-alueita ei olla muuttamassa. 

2.3 Rakenneosayleiskaavan toteuttaminen  

Rakenneosayleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaavan lainvoimainen 

hyväksymispäätös on kuulutettu. Koska kaavamuutos koskee käynnissä olevaa hanketta, on 

kaavamuutosta tarkoitus ryhtyä toteuttamaan heti kun se on mahdollista. 
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3 Lähtökohdat  

3.1 Osayleiskaavan yleistavoitteet 

Yleiskaavaa koskevat perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä 

valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa.  

3.2.1 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tavoitteet  

MRL 5 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen 

suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: 

 

1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten 

lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; 

2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; 

3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 

4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä; 

5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä; 

6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä; 

7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista; 

8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; 

9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; 

10) palvelujen saatavuutta; sekä 

11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen 

liikenteen toimintaedellytyksiä. 

 

MRL 39 §:ssä yleiskaavalle on asetettu sisältövaatimukset. Yleiskaavaa laadittaessa on 

otettava huomioon: 

 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 

vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 

talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan 

ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. 
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Yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon maakuntakaava. Yleiskaava ei saa aiheuttaa 

maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. 

3.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

MRL 24 §:n mukaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

on otettava huomioon alueiden käytön suunnittelussa siten, että edistetään niiden 

toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on päivitetty ja päätös uusista 

alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan 1.4.2018. Alla on esitetty uudet 

alueidenkäyttötavoitteet aihealueittain. 

 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 

aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan 

edellytykset elinkeinoja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle 

riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 

tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 

vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  

 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 

väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 

liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  

 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 

ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä 

ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla 

edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja 

kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.  
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Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien 

jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 

merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 

varmistetaan muutoin. 

 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 

terveyshaittoja. 

 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 

herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 

kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen 

alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset 

kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 

arvojen turvaamisesta. 

 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 

yhteyksien säilymistä. 

 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 

jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 

hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten 
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viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien 

alueiden säilymisestä. 

 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 

tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja 

kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden 

toteuttamismahdollisuudet. Voimajohto-linjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa 

olevia johtokäytäviä. 

3.2 Selvitys suunnittelualueen oloista  

3.2.1 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijaitsee Kaukolassa Sastamalan keskustan länsipuolella ja käsittää 

Kaukolantien pohjoispään lähialueineen sekä uuden tielinjan lähialueineen. Alueelle sijoittuu 

mm. selvitys-, maatalous, rata- ja tiealuetta. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee myös 

joitakin tunnettuja muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännökset sijoittuvat olemassa olevan 

Kaukolantien läheisyyteen. Suunnittelualue on laajuudeltaan n. 58 ha ja suurin osa siitä on 

metsämaata ja peltoa. 

3.2.2 Luonnonympäristö  

Maisema ja luonnonolot 

Suunnittelualue sijoittuu Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemaan, jota on Pirkanmaan 

maakuntakaavassa 2040 ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 

Nykyisen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus kulkee suunnittelualueen 

vierestä ja nykyisellään alue kuuluu maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaseen 

maisema-alueeseen. Kokemäenjokilaakson kulttuurimaiseman merkittäviä arvoja ovat laajat 

jokilaakson pellot, pitkät näkymät, mutkitteleva joki sekä pitkä asutus- ja viljelyshistoria. 

Suunnittelualue sijoittuu osin myös Vaunujoen kulttuurimaisemaan ja kohteena Kaukolan 

mylly nostetaan maakuntakaavaan liittyvässä kulttuurimaisemaselvityksessä esiin.   

 

Luonnonoloiltaan alue on tyypillistä maa- ja metsätalousaluetta. Uusi rakennettava tieyhteys 

sijoittuu valtaosin peltoalueen reunaan. Suunnittelualueen puusto on keskimäärin hyvin nuorta 

ja ilmakuvien perusteella alueella on ollut hakkuita viime vuosina. Puusto on osin havu- ja osin 
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sekametsää. Kaukolantien varren asutuksien pihoille sijoittuu paljon vanhoille pihoille 

tyypillisiä kasveja.  

 

Alue ei kuulu pohjavesialueeseen.  

 

Maaperä 

Maaperältään alue on hiekkamoreenia ja savimaata. Alueelle sijoittuu drumliini, eli 

moreenimuodostuma (MrM). Uusi tielinja tulee sijoittumaan suurimmaksi osaksi savimaalle.  

 

 
Kuva 3: Maaperä (GTK 2021). Kaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella. 

 

Tulva  

Suunnittelualueen itäosaan sijoittuu hieman tulvavaara- aluetta.  rantavyöhyke kuuluu 

tulvariskialueeseen. Alue, jolle sijoittuu tulvariski, on maatalousaluetta, eikä uusi tielinja sijoitu 

alueelle. Tulvavaara-alue on määritelty siten, että se kattaa tulvan kerran sadassa vuodessa. 

3.2.3 Rakennettu ympäristö  

Väestö  

Suunnittelualueen väestö koostuu omakotiasujista sekä suunnittelualueelle sijoittuvien tilojen 

viljelijöistä. Asukkaita ei suunnittelualueella ole paljoa ja asutus keskittyy Kaukolantien 

varrelle. 
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Palvelut  

Alueelle sijoittuu Kaukolan mylly, joka on edelleen toiminnassa. Myllyllä jauhetaan myös 

tilauksesta myllytuotteita asiakkaiden viljoista.  

 

Alueen rakennettu kulttuuriympäristö 

Maakuntakaavassa on nostettu esiin Kaukolan mylly, joka on rakennettu 1951 korvaamaan 

koskesta puretut myllyt. Vanhat myllyt purettiin Voimalan rakentamisen vuoksi. Kaukolan 

mylly edustaa arkkitehtuuriltaan funktionalismia. Suunnittelualueelle sijoittuvat myös Rängin 

ja Katilan vanhat tilat. Alueelle sijoittuu myös muuta vanhaa rakennuskantaa, joka sijoittuu 

enimmäkseen moreenimuodostelman, drumliinin alueelle. Rakennukset ovat pääsääntöisesti 

puurakenteisia.  

 

Tiehanketta varten on laadittu rakennusinventointi, joka on kaavamuutoksen liitteenä. 

Inventoinnissa on tutkittu rakennuskantaa kahden tielinjausehdotuksen näkökulmasta. 

Inventoituja kohteita on kolme: Haapakka, Impola ja Katila. Nämä kolme kohdetta 

muodostavat kokonaisuuden Vinkkilän kylässä. Toinen linjausvaihtoehdoista olisi kulkenut 

Haapakan ja Impolan välistä, jolloin kokonaisuus olisi kärsinyt. Muun muassa tämän sekä 

maisemallisten ja arkeologisten seikkojen vuoksi päädyttiin linjaukseen, joka kulkee peltojen 

ja kylän rajapinnassa.  
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Kuva 4: 1907 kartta (vanhatkartat.fi) 

 
Alueen historiaa 

Olemassa olevan Kaukolantien läheisyyteen moreenialueelle sijoittuu joitakin 

muinaisjäännöksiä, joita ovat mm. kivikautinen asuinpaikka ja muinaishauta. Alueen 

varhainen asutus on sijoittunut Kokemäenjoen varrelle asumisen kannalta otollisille paikoille. 

Suunnittelualueelle sijoittuva Vinkkilän kylä on nähtävissä Jonas Strengin 1644 laatimassa 

maakartassa. Suunnittelualueelle sijoittuvat myös historialliset kylänpaikat Liuhala ja Vinkkilä. 
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Kuva 5: 1644 Jonas Strengin maakartta. Vinkkilän kylä 
 

3.2.5 Maanomistus 

Kaikki suunnittelualueelle sijoittuvat kiinteistöt ovat joko yksityisomisteista tai valtion 

omistamaa tie- ja rata-aluetta. 

3.3 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

3.3.1 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 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.  
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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 alue on maaseutualuetta. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on 

ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan 

paikallisesti merkittävää maankäyttöä. 

 

Suunnittelualue sijoittuu osin arkeologisen perinnön ydinalueelle. Merkinnällä osoitetaan 

maakunnallisesti merkittävät, laajat, yhtenäiset arkeologisen perinnön tihentymät. Alueella 

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 kulttuuriympäristöihin.  

 

Suunnittelualue sijoittuu myös osin maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. 

Merkinnällä osoitetaan maisema-alueiden ulkopuoliset maakunnallisesti arvokkaat 

maaseudun kulttuurimaisemat. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, 

rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen 

säilymistä. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

Suunnittelualue sijoittuu osin myös maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alueen 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että 

valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 

arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. Maisema-alueiden kanssa päällekkäiset maakunnallisesti 

arvokkaat kulttuurimaisemat on esitetty kaavaselostuksen liitekartalla ”Kulttuurimaisemat”. 

 

Päärata merkinnällä osoitetaan henkilö- ja tavaraliikenteen kannalta merkittävät pääradat. 

Pääradoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöliikenteen nopeutta ja täsmällisyyttä 

sekä yleistä liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Päärata-verkolla tavoitteena on 
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poistaa tasoristeykset ja mahdollistaa 250 kN akselipainot. Yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja 

kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kannalta 

tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen. 

 

Tärkeä seutu- tai yhdystiemerkinnällä on osoitettu maakunnallisesti tärkeät seututiet ja 

yhdystiet sekä niihin kuuluvat katuosuudet ja yhdystieluonteiset kadut. Tärkeät seutu- ja 

yhdystiet yhdistävät maakuntakaavan taajamatoimintojen alueita ja kyläkeskuksia 

kuntakeskuksiin tai ovat verkostollisesti merkittäviä korkeampiluokkaisia väyliä täydentäviä 

yhteyksiä.  

 

Siirtoviemäri-merkinnällä osoitetaan tärkeimmät seudullisesti merkittävät viemäriyhteydet ja 

yhdysvesijohto-merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta tärkeimmät seudullisesti 

merkittävät verkostoyhteydet. Alueen poikki kulkee myös voimalinja. Merkinnällä osoitetaan 

olemassa olevat 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Maakaapeloituja voimalinjoja ei osoiteta 

maakuntakaavakartalla. 
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KUVA 6: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

3.3.2 Yleiskaava 

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisen keskustaajaman 

rakenneosayleiskaavan 28.4.2014. 

 

Suunnittelualue sijoittuu yleiskaavassa osin selvitysalueelle ja osin maatalousalueelle. 

Selvitysalueen merkinnällä on osoitettua alueet, joilla on lisäselvitystarvetta. Alueilla on 

kylämäistä ja maaseutumaista rakentamista. Kyläalueiden ja maa- ja metsätalousalueiden 

rajat eivät ole selkeitä. Alueisiin kohdistuu rakentamispaineita, mutta maankäyttömuoto ei ole 

tavoitteiden selkiintymättömyyden vuoksi tässä yhteydessä ratkaistavissa. Alueet saattavat 

sisältää herkkiä maisema-, luonto-, kulttuuriympäristö- ja arkeologisia kohteita. Alueiden 

käyttö ratkaistaan rakenneosayleiskaavaa tarkemmin yleiskaavoituksen ja/tai 

asemakaavoituksen yhteydessä. Maatalousalueen merkinnällä on osoitettu maatalouteen 



Sastamalan kaupunki  18 
Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021 
 

 

hyvin soveltuvia alueita. Alueen pelloilla on maisemallista merkitystä, jonka vuoksi ne pyritään 

säilyttämään avoimina ja viljelykäytössä. Alueella on sallittua hajarakentaminen sekä 

maatalouteen liittyvä rakentaminen. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevan 

asunnon tai maatilan talouskeskuksen yhteyteen, metsäsaarekkeisiin tai metsän reunaan niin, 

ettei yhtenäisiä peltokuvioita pirstota. Rakentamisen tulee sopeutua maisemaan ja alueen 

rakennusperinteeseen. Alueen toteutumista ohjataan suunnittelutarveratkaisuin. 

Kotieläintalouden suuryksikköä ei saa sijoittaa asutuksen tai virkistysalueiden läheisyyteen.  

 

Suunnittelualuetta halkovat myös voimajohto, rautatie sekä rautatiehen liittyvä 

meluntorjuntatarpeen merkintä. Suunnittelualue rajoittuu Sastamalantiehen, joka on merkitty 

yleiskaavassa seututieksi. Kaukolantie, joka yleiskaavassa on merkitty yhdystieksi, sijoittuu 

myös suunnittelualueelle pohjoisosastaan.  

 

Suunnittelualueen läpi kulkee myös virkistysyhteys/-tarve, jolla on osoitettu maakuntakaavan 

mukaiset seudullisesti merkittävät ulkoilureitit sekä paikallisesti merkittävät 

virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin tarkkaa sijaintia tai tyyppiä. Virkistysyhteys 

tulee suunnitella tarkemmin erillisellä suunnitelmalla tai yksityiskohtaisen maankäytön 

suunnittelun yhteydessä. Asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen 

rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ulkoilureitit kulkevat pääosin olemassa 

olevia teitä, katuja, polkuja ja muita reittejä myöten, joten ne eivät vaadi 

maanrakennustoimenpiteitä.  

 

Sastamalantien vartta myötäilee myös kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä, jolla osoitetaan 

kevyen liiketeen verkoston olemassa olevat pääreitit sekä yhteystarpeet. Merkintä ei osoita 

reitin tarkkaa sijaintia.  

 

Suunnittelualue sijoittuu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle, 

Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemaan. 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.  
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Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu myös joitakin tunnettuja muinaisjäännöksiä. Nämä 

eivät kuitenkaan sijoitu alueelle, jonne uutta tieyhteyttä ollaan suunnittelemassa.  

 

Suunnittelualueen itälaitaan ulottuu myös hiukan yleiskaavassa esitettyä tulvavaara-aluetta. 

Merkinnällä on osoitettu kerran sadassa vuodessa tapahtuvan tulvavaara-alueet. Alueet tulee 

huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Tulva-alueille ei saa sijoittaa uusia rakennuksia, 

rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää vahinkoa. 

 

 

KUVA 7: Ote keskustan rakenneosayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

3.3.3 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 
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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 tähtää vuoteen 2030. 

Kaupunkirakennesuunnitelma on päivitetty viimeksi 2019. 

 

Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä 

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

esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena.  

 

Suunnittelualue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa kaavoitettujen taajama-alueiden 

ulkopuolelle. Alue sijoittuu arvokkaalle maisema-alueelle ja alueen poikki kulkee vesistöön 

tukeutuvan virkistyksen reitti. Lisäksi alueella kulkevat rautatie ja seudullinen runkoväylä, 

jolla on joukkoliikenteen kehittämistarvetta.  
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KUVA 8: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta, suunnittelualue likimääräisesti ympyröity 

punaisella 

3.3.4 Asemakaava  

Alueella ei ole asemakaavaa.  

3.3.5 Rakennusjärjestys 

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014. 

Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015 ja se on nähtävillä kaupungin www-sivuilla: 

http://www.sastamalankaupunki.fi. 

http://www.sastamalankaupunki.fi/sastamala/sivu.tmpl?sivu_id=3623
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3.3.6 Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoalueita. 

 

3.4 Kaava-aluetta koskevat selvitykset  

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutosta koskevat osin samat selvitykset 

kuin voimassa olevaa keskustaajaman rakenneosayleiskaavaakin. Uuden tielinjan 

rakentamishanketta varten on laadittu myös arkeologinen inventointi, rakennusinventointi 

sekä luontoselvitys. Luontoselvitysraportin mukaan alueelta ei löytynyt mitään, mikä voisi 

olla hankkeen esteenä. Lepakoista ei tehty myöskään yhtään havaintoa eikä alueelta ole 

tallennettu huomionarvoisia lajeja Laji.fi-sivustolle. 

 

Selvitysten osalta tulee huomioida, että osa vuonna 2014 voimaan tulleen Keskustaajaman 

rakenneosayleiskaavan laadinnassa käytetyistä selvityksistä/muista suunnitelmista on 

uudistettu tai ne on korvattu uusilla. Esimerkkinä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma. Kaukolan alueen osalta on kuitenkin selkeää ja 

perusteltua jättää tielinjan muutosta lukuun ottamatta rakenneosayleiskaava ennallaan ja 

uudistaa koko alueen osayleiskaava kerralla viimeistään, kun sen tavoitteet on saavutettu tai 

ne muuttuvat oleellisesti. 

3.4.2 Arkeologia 

Suunnittelualueelta on laadittu arkeologisia selvityksiä ja Kaukolantien varrelle sijoittuu useita 

tunnettuja muinaisjäännöksiä. Ne sijoittuvat kyläasutuksen yhteyteen moreenimuodostuman 

alueelle. Suunnittelualueelle sijoittuvat myös historialliset kylänpaikat Liuhala ja Vinkkilä. 

 

Uuden tieyhteyden rakentamista varten on teetetty arkeologinen inventointi, joka on kaavan 

liitteenä. Pellon reunaan tulevalle linjaukselle ei sijoitu muinaisjäännöksiä. Vinkkilän kylätontti 

ja inventoinnissa löydetyt rakennuksen jäänteet jäävät kylän alueelle.  

 

Kaavakarttaan on merkitty voimassa olevan Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan 

kohdeluettelon mukaiset muinaisjäännökset.  
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3.5 Maantie 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä-

Pehtoorinpolun liittymä, Sastamala  

Maantielle 249 on laadittu jalankulku- ja pyörätie suunnitelma välille Kaukolantien liittymä – 

Pehtoorinpolun liittymä. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa jalankulun ja 

polkupyöräliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.  

 

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 25.11.2020-30.12.2020 ja se lähetetään 

hallinnolliseen käsittelyyn alkuvuodesta 2021. Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu 

rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa.  

 

Tiesuunnitelmassa on osoitettu joitakin liito-oraville soveltuvia alueita Maantie 249 molemmin 

puolin. Toinen liito-oravalle soveltuva metsäalue sijoittuu melko lähelle suunniteltua liittymää 

Sastamalantielle.  
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4 Suunnitteluprosessi 

4.1 Suunnittelun tarve 

Tampere-Pori-rataosuudella on käynnissä hanke, jossa poistetaan tasoristeyksiä ja 

korvataan niitä alikuluin ja/tai tiejärjestelyin. Kaukolassa uutta alikulkua ei voida 

rakentaa Kaukolantien yhteyteen vaan on rakennettava uusi tieyhteys Kaukolantieltä 

Sastamalantielle. Alikulku toteutetaan uudelle tieyhteydelle. Hanke edellyttää 

yleiskaavan muutosta, sillä Kaukolantie on kokonaisuudessaan merkitty yhdystieksi. 

Koska yhteys Sastamalantielle katkeaa tasoristeyksen poistuessa, on yhdystiemerkintä 

siirrettävä uudelle tieyhteydelle.  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus päätti kaavan käynnistämisestä kokouksessaan 7.12.2020 § 249.  

 

Kaavamuutos on tullut vireille nimellä ”Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan 

muutos Kaukolan alueella 2021”.  

 

Ympäristölautakunta hyväksyi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

9.3.2021 ja kaava kuulutettiin vireille viikolla 11 / 2021. 

 

Ympäristölautakunnan kokouksessa 13.4.2021 § 41 kaavaluonnos jätettiin pöydälle 

lisäselvityksiä varten. 

 

Ympäristölautakunta hyväksyi luonnoksen nähtäville kokouksessaan 6.7.2021 § 84. 

Luonnos oli nähtävillä 14.7-16.8.2021.  

 

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen nähtäville kokouksessaan 20.9.2021 § 231. 

Ehdotus oli nähtävillä 29.9.-1.11.2021. 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 

29.11.2021 § 286.  

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 13.12.2021 § 112. 
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö ja vuorovaikutus  

Kaavan vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja 

vuorovaikutussuunnitelmassa.  

 

Kaavamuutoksen vireilletulosta tiedotettiin lehtikuulutuksella ja osallisia varten 

järjestettiin kuulemistilaisuus 12.4.2021. Kuulemisessa esille nousi tielinjan sijainti. 

Alustavassa tiesuunnitelmassa oli uuden tien linjaus piirretty Pokonojan viereen pellolle 

siten, että uusi yhteys olisi erkaantunut Kaukolantieltä peltoaukean kohdalla. 

Suunnitelma olisi pirstonut maanomistajien peltoja ja tien perustamisolosuhteet olisivat 

olleet heikot. Kuulemisessa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, mistä uusi yhteys olisi 

hyvä mennä. Maanomistajat, joita uuden tien rakentaminen koskee, esittivät, että uusi 

yhteys rakennettaisiin Vinkkiläntieltä olemassa olevaa uraa hyödyntäen ja risteys 

Sastamalantielle sijoittuisi muuntamon itäpuolelle.  

 

Ilmeni kuitenkin, että yhteyttä tiesuunnittelijoiden ja -viranomaisten mukaan ei voida 

rakentaa Vinkkiläntieltä, sillä maantiessä on oltava mm. tarpeeksi laajat kaarresäteet. 

Kaukolantieltä Vinkkiläntielle kääntyessä käännös olisi liian jyrkkä. Linjauksesta käytiin 

viranomaisten kesken ympäristökokouksia, jonka seurauksena päädyttiin tutkimaan 

kahta linjausvaihtoehtoa, joilla katsottiin olevan vähiten haittaa ympäristölle. 

Ympäristökokouksiin osallistuivat Pirkanmaan maakuntamuseon, Pirkanmaan ELY-

keskuksen, Sastamalan kaupungin maankäytön, Väyläviraston sekä hanketta vetävien 

ja suunnittelevien konsulttitalojen edustajat ja suunnittelijat. Toinen linjaus olisi kulkenut 

kylän poikki ns. Karjatanhuaa, joka on vanha tienpohja keskellä Vinkkilän kylää ja kulkee 

Impolan ja Haapakan välistä (VE 5). Toinen linjaus taas sijoittuisi pellon ja kylän 

rajapintaan, peltoalueen puolelle (VE 6). Ympäristökokouksissa päädyttiin esittämään 

jälkimmäistä vaihtoetoa. Sillä katsottiin olevan vähiten haitallisia vaikutuksia 

ympäristöön.  

 

Kyläläisille järjestettiin kuulemistilaisuus 1.7.2021 paikan päällä, Vinkkiläntin varressa. 

Paikalle saapui n. 30 henkilöä ja tilaisuudessa osallistujat esittivät uusi vaihtoehtoja. 

Kaksi vaihtoehtoa, tielinjan kaartaminen myllyltä ja sillalla radan yli sekä nykyisen 

tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen otettiin tutkittavaksi ehdotusvaiheeseen 

mennessä. Kaavaluonnos oli laadittu VE 6 mukaan. Ehdotukseen mennessä uudet 

vaihtoehdot oli tutkittu. Siltavaihtoehtoa ei voida toteuttaa liian jyrkkien kallistusten 

vuoksi ja nykyisen tasoristeyksen parantaminen on vastoin tavoitetta poistaa 
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tasoristeyksiä radan varrelta. Kaavaehdotus on laadittu linjausvaihtoehto 6 mukaan. 

 

Kaavamuutoksesta ei ole laadittu eri kehityskuvia eikä siitä järjestetä työpajoja. 

Kyseessä on pienimuotoinen muutos, jonka vaikutukset jäävät yleiskaavatasolla 

vähäisiksi.  

4.4 Kaavaratkaisu  

Kaavaratkaisu on syntynyt tarpeesta rakentaa uusi tielinja. Luonnoksessa esitetty uusi 

linjaus yhdystielle on syntynyt viranomaisten ympäristökokousten ja eri vaihtoehtojen 

tutkimisen tuloksena. Ensimmäisessä linjausvaihtoehdossa katsottiin olevan paljon 

ongelmia, joten päädyttiin tutkimaan uusia vaihtoehtoja. Vaihtoehdoista valittiin vähiten 

haittaa alueelle tuottava vaihtoehto. Maanomistajien ehdottamaan yhteyttä 

Vinkkiläntieltä ei voitu valitettavasti ottaa jatkosuunnitteluun, sillä yhteys ei täytä 

maantielle asetettuja vaatimuksia mm. kaarresäteiden osalta. Myöskään 1.7.2021 

pidetyssä tilaisuudessa esiin tulleita vaihtoehtoja ei voitu ottaa jatkosuunnitteluun 

niissä ilmenneiden ongelmien vuoksi. 

 

Kaavaratkaisulla poistetaan Kaukolantien pohjoispäästä yhdystiemerkintä ja siirretään 

se Kaukolantieltä lähtevälle uudelle tielinjalle, jolle rakennetaan alitus. Nykyinen 

Kaukolantien pohjoisosa jää yksityistieksi. 

 

Kaavaratkaisussa on päädytty pitämään muut kuin yhdystie ennallaan, jotta se 

toteuttaisi edelleen voimassa olevaa Keskustan rakenneosayleiskaavaa.  
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5. kaavamuutoksen kuvaus  

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksessa pidetään ennallaan selvitysalue ja maatalousalue sekä kaikki muut 

yhteysmerkinnät ja muut merkinnät kuin yhdystiemerkintä, joka siirretään Kaukolantien 

pohjoispäästä uudelle tieyhteydelle. Uutena merkintänä on lisätty historialliset 

kylänpaikat Liuhala ja Vinkkilä. 

 

Mitoitus säilyy voimassa olevan Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan mukaisena. 

5.2. Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Rakenneosayleiskaavassa on käytetty yleismääräyksiä, kehittämistavoitemerkintöjä, 

aluevarausmerkintöjä, kohde- ja viivamerkintöjä ja piirtämisteknisiä merkintöjä. 

 

Yleismääräykset ovat määräyksiä, jotka koskevat kaavan aluetta kokonaisuudessaan 

tai ainakin useita osa-alueita. 

 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat rakenneosayleiskaavan mukaisia ja historiallisten 

kylänpaikkojen merkintöjä lukuun ottamatta samoja kuin voimassa olevassa 

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa. 

5.2.1 Suunnittelualueelle sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset  

Kaavamuutosalueelle sijoittuu viisi tunnettua muinaisjäännöstä. Alla olevasta 

kohdeluettelosta suunnittelualueelle sijoittuvat Vinkkilän saha (3), Kaukolantie (23), 

Liuhalantie (24, kahdessa osassa Sastamalantien molemmin puolin) ja Seppä (25). 
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Kuva 9: Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan arkeologisten kohteiden luettelo 
 
Lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu kaksi kylänpaikkaa Liuhala ja Vinkkilä. Kylänpaikat 
on merkitty kaavakarttaan omalla merkinnällään. 

5.2.2 Suunnittelualueen arvokkaiden maisema-alueiden kuvaukset  

1 Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas maisema-

alue) 

Kokemäenjokilaakso on edustavaa Ala-Satakunnan viljelyseudun laajapiirteistä 

kulttuurimaisemaa. Sen kokonaispinta-ala on 8 300 hehtaaria. Maiseman 

peruselementtejä ovat jokilaakso ja sen rinteiden avarat ja polveilevat savitasangot. 

Siellä täällä maisemaa elävöittävät jyrkähköt kalliokot tai metsänpeittämät vuoret. 

Maiseman vaikuttavuus perustuu paitsi laajoihin ja avariin viljelyksiin, myös niiden 

keskellä vaihtelevasti mutkittelevaan jokiuomaan. 

 

Peltoaukea on parhaimmillaan yhdeksän kilometriä pitkä ja neljä kilometriä leveä. 

1960-luvun alussa rannoilla oli paikoin 50-100 metriä leveä rantaniittyvyöhyke, mutta 
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nykyisin viljelykset ulottuvat tavallisesti vesirajaan saakka. Maisemallisesti arvokkaita 

kapeita rantaniittykaistaleita on kuitenkin vielä jäljellä. 

 

Kokemäenjokilaakson asutukselle ja maataloudella on hyvin pitkät perinteet. Viljavat 

jokilaakson savikot on raivattu jo varhain viljelyyn ja raivauskelvottomina ovat jäljelle 

jääneet vain kalliokot ja moreenimäet. Aikojen kuluessa on keväisin tulviva 

Kokemäenjoki muovannut omalla tavallaan viljelymaisemaa. Jokilaakson alueella on 

useita kivikautisia asuinpaikkoja. 

 

Asutus on sijoittunut viljelysten tuntumaan laakson ja selänteen väliselle vyöhykkeelle. 

Rakennukset ovat usein nauhamaisesti laaksossa kulkevan tien varressa. 

Nauhamainen kylärakenne on Kokemäenjokilaaksossa vieläkin havaittavissa. 

 

6 Vaunujoen kulttuurimaisema (maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema) 

Rakennushistoriallisesti merkittävä, maisemakokonaisuus 

5.3 Kaavan vaikutukset  

5.3.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Uudella tieyhteydellä ei ole juurikaan vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen 

yleiskaavatasolla, sillä olemassa oleva yhteys siirretään vain pieneltä osalta toiseen 

paikkaan. Muutos parantaa tienkäyttäjien ja alueen asukkaiden turvallisuutta, kun 

tasoristeys poistetaan ja korvataan alikululla. Joidenkin alueella asuvien ajomatka 

Sastamalantielle pitenee hieman, kun tasoristeys poistetaan ja Sastamalantielle täytyy 

kiertää Vinkkiläntien kautta. Aluevaraukset jäävät voimassa olevan keskustaajaman 

rakenneosayleiskaavan mukaisesti ennalleen. Olemassa olevat aluevaraukset ohjaavat 

alueen rakentamista siten, että alueella voidaan rakentaa maatalouteen liittyviä 

rakennuksia sekä kylämäistä rakennuskantaa selvitysalueella ottaen kuitenkin 

huomioon maisema, kulttuuriarvot sekä arkeologia.   

5.3.2 Vaikutukset liikenteeseen 

Uuden tieyhteyden ja alikulun rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta. 

Liikennejärjestelyt muuttuvat alueella, kun yhdystiemerkintä siirrettään ja uusi tieyhteys 

Kaukolantieltä Sastamalantielle rakennetaan. Osa alueen asukkaista joutuu hieman 

kiertämään Sastamalantielle kun tasoristeys Kaukolantieltä poistetaan. Alikulkua ei 

voida rakentaa Kaukolantielle liian pienten korkeuserojen vuoksi, joten on päädytty 
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uuteen tieyhteyteen. Vaikutukset liikenteeseen yleiskaavatasolla ovat kuitenkin 

vähäiset. Liikenne ei tule lisääntymään kaavamuutoksen seurauksena alueella, sillä 

alueelle ei osoiteta muutoksessa uusia liikennettä lisääviä toimintoja kuten työpaikka-

alueita. Yhdystiemerkinnän pohjoinen osa siirretään osalle Kaukolantieltä lähtevälle 

uudelle tieyhteydelle. Sastamalantielle rakennetaan uusi liittymä uutta tieyhtyettä 

varten. 

5.3.3 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 

Uuden tieyhteyden rakentaminen kuluttaa resursseja, mutta parantaa huomattavasti 

liikenneturvallisuutta, kun tasoristeys poistetaan Kaukolantieltä ja uudelle tieyhteydelle 

rakennetaan alikulku. Yleiskaavatasolla vaikutukset ovat vähäiset, sillä aluevaraukset 

pysyvät ennallaan. Olemassa olevat aluevaraukset mahdollistavat mm. maatalouden ja 

haja-asutus luontoisen rakentamisen suunnittelutarveratkaisujen kautta. Uutta 

kunnallistekniikkaa tien ja alikulun rakentamista lukuun ottamatta ei ole tarve rakentaa.  

5.3.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 

Sastamalantien varressa on liito-oraville suotuisa alue, joka jää uuden Sastamalantien 

liittymän yhteyteen itäpuolelle. Muutoin vaikutukset luontoon rajoittuvat lähinnä 

pienialaiseen puunkaatoon uuden tieyhteyden sijoittuessa suurimmaksi osaksi 

peltoalueelle. Alueella ei sijaitse tunnettuja luontokohteita eikä luontoselvityksessä 

tullut ilmi huomionarvoisia luontokohteita tai lajeja.  

5.3.5 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja 

rakennettuun ympäristöön 

Uusi tieyhteys sijoittuu moreenimuodostelman reuna-alueelle pellon puolelle ja näkyy 

siten maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen maisemassa. Tie sijoittuu reuna-

alueelle, joten se ei pirsto maisemaa, vaikka näkyykin siinä selkeänä elementtinä 

peltoalueiden ja kylän välissä. Uusi tieyhteys on hyvin vanhassa kylä- ja 

viljelysmaisemassa merkittävä muutos. Uusi tielinjaus erkanee Kaukolantiestä, joka on 

ollut alueen päätie jo varhain. 

 

Uudella tieyhteydellä ei ole negatiivisia vaikutuksia olemassa olevaan rakennettuun 

kulttuuriperintöön ja sen säilymiseen, sillä rakennusperintö sijoittuu olemassa olevaan 

kylärakenteeseen. Kylämaiseman ja rakennusperinnön säilymisen kannalta 

Kaukolantien pohjoispään muutoksella yksityistieksi ja läpiajoliikenteen siirtymisellä 
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uudelle tielinjaukselle voidaan katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia. Kaukolantie 

muuttuu yksityistieksi ja tasoristeys poistetaan, jolloin Kaukolantien pohjoisosasta 

radan eteläpuolelta ei ole enää suoraa yhteyttä Sastamalantielle. Uuden tieyhteyden 

linjalle on laadittu arkeologinen inventointi, jonka mukaan linjalla ei ole 

muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita.  

5.3.6 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Liikenneturvallisuus paranee, kun tasoristeys poistetaan ja korvataan alikululla. 

Kaukolantien liikenne vähenee läpikulkuliikenteen siirtyessä uudelle tieyhteydelle. 

5.3.7 Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön 

Valitun linjausvaihtoehdon alue on käyty arkeologisessa inventoinnissa läpi eikä 

alueelta löytynyt arkeologisia kohteita. Tiedossa olevat kohteet sijoittuvat olemassa 

olevaan kylärakenteeseen ja valittu linja puolestaan kulkee peltoalueen puolella, joten 

se ei uhkaa muinaisjäännösten säilymistä. 

5.5. Rakenneosayleiskaavan oikeusvaikutukset 

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä määrätään yleiskaavan oikeusvaikutuksista 

muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan: 

 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 

muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 §). Viranomaisten on 

suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 

toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista 

(MRL 42.2 §). Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan, aikaisemmin hyväksytyn 

yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella 

voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan 

vaikutuksen osalta (MRL 42.3 §). Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, asemakaava 

voidaan perustellusta syystä laatia tai muuttaa sisällöltään 1 momentissa säädetystä 

poiketen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että asemakaava sopeutuu 

yleiskaavan kokonaisuuteen ja otettava huomioon, mitä 39 §:ssä säädetään yleiskaavan 

sisältövaatimuksista. (21.4.2017/230) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:ssä määrätään maakuntakaavan oikeusvaikutuksista 
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muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan. 

 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa 

sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1 

§). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja 

päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä 

edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan 

toteuttamista (MRL 32.2 §). Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä 

asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen 

muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32.3 §). 

 

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa 

yleiskaavassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4 §). 

 

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset 

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan 

toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan 

epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on 

katsottava ratkaistuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita 

haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvioitaessa ei 

oteta huomioon omistussuhteissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita 

muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten (MRL 43.1 §). 

 

Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei yleiskaava-alueella tai sen osalla saa rakentaa 

niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus). Tällöin ei 

sovelleta, mitä 1 momentissa säädetään (MRL 43.2 §). Yleiskaavassa voidaan myös 

määrätä, ettei maisemaa muuttavaa toimenpidettä saa suorittaa ilman 128 §:ssä 

tarkoitettua lupaa (toimenpiderajoitus) (MRL 43.2 §). 

 

Yleiskaavassa voidaan erityisellä määräyksellä kieltää käyttämästä rakennustoimintaa 

tarkoitettua aluetta enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin 

maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeita varten (määräaikainen 

rakentamisrajoitus) (MRL 43.3 §). 

 

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa 
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rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on 

erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 

perusteena (MRL 72.1§). 

 

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan 

myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetuilla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty 

asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen: (MRL 137.1 §) 

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai 

kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 

 

Rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan 

137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on 

erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 

perusteena. Määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä 

rakentamispaineita. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi 

rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys sen 

käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta 

kerrallaan (MRL 44.2 §) 

 

Yleiskaavan ja muun lainsäädännön mukaisen päätöksenteon suhde 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnitelmat on otettava huomioon 

suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla ympäristön käytön 

järjestämisestä siten kuin erityislaeissa säädetään. muussa lainsäädännössä on 

vastaavasti säännöksiä, jotka yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon. Tässä 

suhteessa keskeisimpiä lakeja ovat ympäristönsuojelulaki, rakennussuojelulaki, tielait, 

vesilaki, metsälaki, maa-aineslaki, kaivoslaki ja jätelaki. Luonnonsuojelulain ja 

muinaismuistolain huomioon ottamisesta säädetään vielä tarkemmin MRL 197 §:ssä. 

 

Luonnon- ja maisemasuojelua ja –hoitoa koskeva erityslaki on luonnonsuojelulaki. MRL 

197 §:n viittauksen mukaan kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on noudatettava, 

mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään. Luonnonsuojelulain 10 luku sisältää 

Euroopan yhteisön Natura 2000-verkostoa koskevat erityissäännökset. 
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MRL:n mukaista lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on 

197 §:n mukaan lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. 

 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainitut suojellut luontotyypit sekä 47 §:n säännös 

erityisesti suojeltavista lajeista tulee ottaa huomioon yleiskaavaa hyväksyttäessä 

samoin LSL 49 §:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien 

yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- tai heikentämiskielto. 

 

Rakennussuojelulain nojalla suojellaan sellaisia kansallisen kulttuuriperinnön 

säilyttämisen kannalta arvokkaita rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita, 

joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Laki rakennusperinnön suojelemisesta turvaa 

rakennetun kulttuuriympäristön ajallista ja alueellista monimuotoisuutta, vaalii sen omi-

naisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. 

Asemakaava-alueella rakennussuojelu toteutuu pääsääntöisesti kaavasuojeluna 

asemakaavoituksen yhteydessä. Kirkolliset rakennukset on suojeltu kirkkolain nojalla 

sekä ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa. 

 

Rakennettuun ympäristöön tai kulttuurihistoriaan liittyen arvojen suojelemiseksi 

yleiskaavassa voidaan tietty alue tai rakennus osoittaa suojeltavaksi. 

 

Kiinteät muinaisjäännökset on määritelty muinaismuistolain 2 §:ssä. MRL 197.3 §:n 

viittaussäännöksen mukaan kaavaa laadittaessa, hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on 

noudatettava, mitä muinaismuistolain 13 §:ssä säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 6.1 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava 

toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu 

pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan 

sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on ympäristönsuojelulain mukaan otettava 

huomioon muun muassa alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva 

oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat 

kaavamääräykset. Koska toimintojen sijoittamisen vaihtoehtojen valinta ja muut 

perusratkaisut tehdään kaavoituksen yhteydessä, on vastaavasti myös kaavaa 

laadittaessa otettava huomioon ympäristön pilaantumisen vaara. 

 

Maantienlain 17 §:n mukaan yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua 
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maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien 

sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Tiesuunnitelmaa ei saa 

hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. 

 

Tie voidaan kuitenkin suunnitella maantielain 17.3 §:n mukaisesti ilman, että suunnittelu 

perustuu kaavaan, jos tien luonne huomioon ottaen sen sijainti ja suhde muuhun 

alueidenkäyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, 

maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. 

 

Yleiskaavan toteuttamisesta johtuvasta korvauksesta määrätään MRL 14 luvussa. 
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6 Kaavan toteutus 

6.2 Toteutuminen ja ajoitus 

Rakenneosayleiskaavaan tehtävä yhdystien muutos on tarkoitus toteuttaa heti kaavan 

voimaan tullessa. Hanke uuden tieyhteyden ja alikulun rakentamiseksi on käynnissä. 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Rakenneosayleiskaavan toteutumisesta vastaavat Sastamalan kaupunki, alueen 

maanomistajat sekä valtion virastot. Uusi tieyhteys ja alikulku on osa Väyläviraston 

hanketta, jossa poistetaan tasoristeyksiä ja korvataan niitä alikuluilla ja/tai 

tiejärjestelyillä. Rakenneosayleiskaava toimii ohjeena muulle maankäytön 

suunnittelulle, kuten asemakaavoitukselle. 

 

 

Sastamalassa 6.9.2021 

 

 

 

Kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 

 

 

 

Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 

 

 

 

Lisätietoja kaavatyöstä:  

 

Sastamalan kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristö 
Yhdyskuntasuunnittelu 
sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

 

Kaavoitusarkkitehti 
Pinja Ahola 
p. 040 506 2520 
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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.  

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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