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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 ”Vammalan Sillankorvan asemakaavanmuutos 
2019”. Asemakaava laaditaan Sastamalan kaupungin aloitteesta. 
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Alueella on voimassa vuosina 1984 ja 1975 hyväksytyt asemakaavat. Asemakaava ei nykyisessä 
muodossaan täytä kaupunkirakenteen tiivistämistarpeita.  

 
Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistyminen ja tarkastel-
la alueen käyttömahdollisuuksia.  

2.2. SUUNNITTELUALUE   

Suunnittelualue sijaitsee keskustan Pappilan kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoispuoleltansa Sil-
lankorvankatuun ja Sastamalankatuun. Eteläpuolelta alue rajautuu Rautaveteen. Suunnittelualue kä-
sittää korttelin 1 sekä Sillankorvanpuiston ja Ystävyydenpuiston. Alue sijaitsee Vammaskosken sillan 
pohjoispäässä idän puolella. 
 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin n.5,9 ha. Asemakaavanmuutos koskee kiinteistöjä: 790-
406-9-2, 790-9-1-3, 790-406-3-2, 790-406-4-3, 790-406-4-2, 790-9-1-4, 790-406-3-1, 790-406-4-5 ja 
790-406-1-103 

 

 
KUVA 2: Ortoilmakuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä 
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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 
12 valitusta. Yksikään valituksista ei koskenut Sastamalaa. Valitukset on ratkaistu hallinto-
oikeudessa ja maakuntakaavan hyväksymispäätöksen käsittely jatkuu parhaimmillaan korkeimmas-
sa hallinto-oikeudessa.  



Sastamalan kaupunki  4 

071 asemakaavan muutos 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 keskustatoimintojen aluetta. Alueen suunnittelussa on otettava huomi-
oon yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja monipuo-
lisuus, yhteydet seudullisille virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräily toimintaedellytykset 
sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. Alueen suunnittelussa on 
turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. 

 
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. 
 
Rannan puolelle aluetta on merkitty ulkoilureitti, jolla osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisen tarpeen reitille ja yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maakunnallisesti 
ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen säilymi-
seen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille 
 
Lisäksi alue kuuluu osittain maakunnallisesti merkittävään Vammalan keskustan rakennettuun kult-
tuuriympäristöön. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee 
turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittä-
mistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen 
kerroksellisuuteen. 
 

 
KUVA 4: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue ympyröity keltaisella 
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Yleiskaava 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustaajaman oikeusvaikutteisen rakenneosayleiskaavan 
28.4.2014.  
 
Yleiskaavassa alue on enimmiltä osin merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Mer-
kinnällä osoitetut alueet tulee varata julkisille palveluille ja alueen toteutus tulee tutkia asemakaaval-
la.  
 
Oranssinruskealla värillä on merkitty suunnittelualueen kulmassa pientalovaltainen alue. Merkinnällä 
osoitetaan asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloi-
hin. Merkintä voi myös sisältää pienehköjä palvelujen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien työ-
paikkatoiminnon alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pie-
nempiä katualueita. 
 
Punainen alue on keskustoimintojen aluetta. Merkinnällä osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja 
ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen ja näihin liittyvät liikennealueet ja puistot. 
 
Mustalla merkityn pääväylän yhteyteen on merkitty kevyen liikenteen reitti, joka osoittaa kevyen lii-
kenteen verkoston olemassa olevat pääreitit sekä yhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin tarkkaa si-
jaintia. Alueen rannan yhteyteen on merkitty virkistysyhteyden tarve. Rantaan on myös merkitty kah-
teen kohtaan virkistysalueet vihreällä 
 
Rannan vesistön puolella sijaitsee maakunnallisesti merkittävät maisema-alue, joka on merkitty sini-
sellä vaakaraidalla ja rajautuu suunnittelualueella rantaan. 
 
Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu alueelle tiivistämis- /eheyttämistarve. Merkinnällä on osoitettu yh-
dyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden 
tarpeettoman väljinä. 
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KUVA 5: Ote keskustan osayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

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 pääkeskuksen alueelle. 
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KUVA 6: Ote Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmasta 

 
 

Asemakaava 

Alueella on voimassa Asemakaavat vuosilta 1984 ja 1975. Asemakaavoista vanhempi käsittää 
Vammaskosken sillan viereisen puistoalueen. Vuonna 1984 hyväksytty asemakaava käsittää loput 
alueesta. 
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 KUVA 7: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualue on rajattu punaisella 
 

  
 Kuva 8. Ote asemakaavamääräyksistä 
 

Asemakaavassa liikerakennusten korttelialueelle on sallittu korkeimpana kerroslukuna kolme kerros-
ta ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle kaksi kerrosta. Rakennusoikeuden 
tehokkuusluku liikerakennusten korttelialueella on 0.80 eli rakennusoikeutta noin 5 100 k-m². Tehok-
kuusluku kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella on 0.35 eli rakennusoikeutta siel-
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lä on noin 10 000 k-m². Lisäksi kummallakin korttelialueella autopaikkavaatimus on autopaikka 75m² 
kohti. Suunnittelualueella on myös yleiselle pysäköinnille merkitty paikka sekä puistoaluetta. 

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 selvityksen täydennys ja maaperätutkmus. 

2.6.  MAANOMISTUS 

Suurin osa alueen maaomaisuudesta on Sastamalan kaupungin omistuksessa 
 

 
KUVA 9: Kaupungin maaomaisuus sinisellä, suunnittelualue rajattu punaisella 

2.7.  TAVOITTEET 

Tavoitteena on saattaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää keskustakuva rikkaana ja ajallisesti 
moninaisena. Kaavatyössä tutkitaan rakennusten suojelua koskevien määräysten sisällyttämistä 
kaavaan sekä täydennysrakentamisen edellytyksiä tiiviin kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi.  
 

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. 
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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 
 
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 maanomistajat 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 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
- vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-

seen 
- vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
- vaikutukset luonnonympäristöön 
 

http://www.sastamala.fi/
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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.   
 

 

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 

01 / 2019 Ymp.ltk 
 
 

Selvitykset ja 
tavoitteet 

 kevät  2019  

Suunnittelu Vaikutusten arviointi 
 

 2019  

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/kesä 2019  
 
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§ 

syksy/talvi 2019  
Ymp.ltk 
KH 
 
Viranomaisten 
lausunnot 
 
Tarvittaessa vi-
ranomaisneuvot-
telu MRA 26§ 

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

talvi 2019 KH 
 

 
  
 
 
 

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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6.  YHTEYSTIEDOT 

Lisätietoja asemakaavanmuutostyöstä:  
 
Sastamalan kaupunki,  
Maankäyttö 
sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 
 
 
 
Kaavasuunnittelija Maankäyttöpäällikkö Kaavavalmistelija 
Pinja Ahola Merja-Liisa Hannuksela Merja Juntunen 
p. 040 506 2520 p. 050 0776 138 p. 040 826 8417 

 
 
Työhön liittyvää materiaalia pidetään esillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.sastamala.fi 

 


