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1. Perus- tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee Keikyän vanhan koulun korttelia 537 sekä sen länsipuolista
yleisen tien aluetta, puisto- ja vesialuetta. Suunnittelualue sijoittuu Ketotien ja Kiviniementien
risteykseen.
Asemakaavat tai niiden osat, joita muutetaan ovat:
•

Äetsä, Keskusseudun rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos kortteli 510-523,
525-529, 531-542 ja 544-554, joka on hyväksytty 29.8.1986 ja tullut voimaan 5.5.1987.

Selostus koskee 20.9.2021 päivättyä asemakaavakarttaa.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Sastamalassa Keikyän kaupunginosassa, Ketotien ja Kiviniementien
risteyksessä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin n. 2,1 ha. Asemakaavan muutos koskee
korttelia 537 sekä sen länsipuolella yleisen tien aluetta, puisto- ja vesialuetta.

KUVA 1: Asemakaavanmuutoksen suunnittelualuerajaus (Maanmittauslaitoksen ilmakuvat)
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on Keikyän koulun asemakaavan muutos 2020.
Asemakaavan työnumero on A_078.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 päättänyt Keikyän entisen koulukiinteistön
myynnin yhteydessä laittaa asemakaavan muutoksen vireille. Tarkoitus on laatia
asemakaavan muutos, joka mahdollistaa asumisen sekä yritystoiminnan entisellä
koulukiinteistöllä. Tavoitteena on myös säilyttää arvokkaan kulttuuriympäristön säilymistä
osoittamalla tarkoitukseen tarpeelliset suojelumerkinnät. Kaavamuutoksella pyritään myös
tarkastamaan koulukiinteistön länsipuolelle sijoittuvien tie- ja puistoalueiden rajaukset tämän
kohdalta vastaamaan kiinteistörajoja.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake
Keikyän kansakoulun rakennusinventointi 2020
Havainnekuva
Vastineraportti

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista,
taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
-

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma (Sastamalan kaupunki 2019)
Kokemäenjoen yläjuoksun maisema, Äetsän seudun maisemanselvityshanke 2000
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2. Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavaprosessi on tullut vireille, kun kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 päättänyt
Keikyän entisen koulukiinteistön myynnin yhteydessä laittaa asemakaavan muutoksen
vireille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ympäristölautakunnassa 10.11.2020 ja
kaava on kuulutettu vireille viikolla 47 vuonna 2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä 21.4.-21.5.
2021. Kaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville 25.10.2021 ja oli nähtävillä 3.11.-7.12.2021.

2.2 Asemakaava
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1986 (Äetsän keskusseudun rakennuskaava ja
rakennuskaavan muutos, korttelit 510-523, 525-529, 531-542 ja 544-554).
Suunnittelualueella sijaitsee asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (YO-merkintä), yleistä tietä vierialueineen (LYT) sekä puistoa (VP).
Tarkoitus on laatia asemakaavan muutos, jossa päivitetään alueen käyttötarkoitus
vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita, mahdollistaen asuminen ja
liiketoiminta aiemmin opetustoimintaan käytetyllä alueella. Myös suunnittelualueelle
sijoittuvan LYT-alueen rajausta tarkistetaan vastaamaan kiinteistön rajoja.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan

toteuttaminen

hyväksymispäätös on kuulutettu.

voidaan

aloittaa,

kun

asemakaavan

lainvoimainen
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3 Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan Keikyässä, taajama-alueen eteläosassa. Alue on ollut
aiemmin opetuspalveluiden käytössä.

3.1.2 Luonnonympäristö
Luonnonolot
Suunnittelualue sijoittuu Keikyän taajama-alueelle, Kokemäenjoen rantaan. Vanhan
koulualueen itäinen osa on puutonta nurmikenttää, alueen lounaisosassa taas on
puistomaista

aluetta,

jolla

sijaitsee

muun

muassa

vanhoja

omenapuita.

Suunnittelualueen läntisellä rannan puistokaistaleella puustoa on harvakseltaan.
Mahdollisia arvokkaita luontokohteita ei alueelta havaittu.
Alue ei kuulu pohjavesialueeseen.
Maaperä
Kaavamuutosalueen maa on savimaata.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue sijaitsee Keikyän taajama-alueella ja kuuluu valtakunnallisesti
arvokkaaseen Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen. Suunnittelualueen
lähialueilla sijaitsee pientaloja sekä laajoja peltoaukeita. Aluetta ympäröivät talot ovat
lähinnä 1900-luvun jälkipuoliskolla rakennettuja asuinrakennuksia ja niihin liittyviä
talousrakennuksia. Suunnittelualueella sijaitsevia vanhoja koulurakennuksia on
tarkasteltu rakennetun ympäristön inventoinnissa vuoden 2020 lopussa.
Suunnittelualueen länsiosan rantakaistaleella sijaitsee kaupungin omistuksessa oleva
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Kuva 4. Rantasaunan yhteydessä sijaitseva vaja.
Rantakaistaleen ja koulukorttelin välissä kulkeva Kiviniementie noudattelee historiallista
Laidetieksi kutsuttua tietä, joka on Pirkanmaan keskiaikaisista pääteistä vanhin ja
tärkein.

Sitä

on

kutsuttu

yleiseksi

tieksi

jo

1400-luvulla.
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Kuva 6. Kiviniementietä suunnittelualueelta kuvattuna pohjoisesta. Tien vasemmalla puolella
kuvassa puinen koulurakennus ja oikealla puolella rantasauna.

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä nostetaan esiin molemmat vanhat
koulurakennukset sekä niiden pihapiiri.
Puinen koulurakennus tuotiin alkujaan tontille Huittisista vuonna 1888. Rakennusta
laajennettiin ja korotettiin mansardikatolla vuonna 1923. Pienempiä julkisivumuutoksia
on tehty 1940-, 1980 sekä 2000-luvulla.
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Kuva 7. Puukoulun pihajulkisivua. Kuva: Jari Heiskanen

Tontin toinen, tiilestä muurattu ja rapattu koulurakennus valmistui 1953, aiemman
tulipalossa tuhoutuneen puurakennuksen tilalle. Rakennusta on myöhemmin
laajennettu 1970-luvulla.

Kuva 8. Uudempi koulurakennus lounaasta. Kuva: Jari Heiskanen

Rakennukset ovat nykyisin yksityisessä omistuksessa ja puukoulu on asuinkäytössä.
Selvityksessä suositellaan vanhemman, puisen koulurakennuksen säilyttämistä.

3.1.4 Maanomistus
Osa suunnittelualueesta on yksityisten maanomistajien omistuksessa, osa kaupungin
omistuksessa ja Kiviniementien tiealue valtion omistuksessa.

3.1.5 Tekninen huolto
Alueella on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto. Suunnittelualueella sijaitsevat vanhat
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koulurakennukset on liitetty kunnallisverkkoon.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava

KUVA 9: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu paksulla punaisella

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.
Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella sekä
valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetyllä maisema-alueella (Kokemäenjokilaakson
kulttuurimaisema). Taajamatoimintojen merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja
muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet.
Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet,
yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun
alueet ja ulkoilureitit.
Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitettyjen maisema-alueiden suunnittelumääräyksen
mukaan ”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.”
Yleiskaava

KUVA10. Ote Äetsän kunnan taajama-alueiden ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaavasta,
suunnittelualue punaisen kehän sisällä.
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Äetsän

kunnan

taajama-alueiden

ja

Kokemäenjokilaakson osayleiskaava vuodelta 1999.Suunnittelualue on yleiskaavassa
pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Voidaan katsoa, että koulun lakattua
yleiskaava on tältä osin tavoitteiltaan vanhentunut. Suunnittelualueen läntinen osa on
yleiskaavassa tiealuetta sekä lähivirkistysaluetta.
Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma

KUVA 11. Ote Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmasta 2019. Suunnittelualueen sijainti merkitty
suurpiirteisesti punaisella kehällä.

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
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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. Kaava-alue sijaitsee
kaupunkirakennesuunnitelmassa

taajama-alueella

sekä

virkistyksen alueella.

Asemakaava

KUVA 12. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella.

vesistöön

tukeutuvan
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Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1986 (Äetsän keskusseudun
rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos, korttelit 510-523, 525-529, 531-542 ja 544554). Suunnittelualueella sijaitsee asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue (YO-merkintä), yleistä tietä vierialueineen (LYT) sekä puistoa
(VP).
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.
Pohjakartta
Kaavan pohjakarttana käytetään kaupungin ajan tasalla pitämää 1:1000 mittakaavaan
laadittua numeerista vektorikarttaa.
Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja ohjelmat
Alueella on ohjeellinen tonttijako ja rekisterinpitäjänä on Maanmittauslaitos.
Suunnittelualueella ja lähiympäristössä ei ole voimassa rakennuskieltoalueita.
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutos suunnittelualueella on tullut vireille kaupunginhallituksen
päätöksestä (KH 31.08.2020 §166). Tarkoitus on mahdollistaa asuminen ja
yritystoiminta entisellä koulukiinteistöllä sekä tarkastaa sen länsipuolta kulkevan
Kiviniementien linjaus tältä kohdalta kiinteistörajojen mukaiseksi.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaava on tullut vireille, kun kaupunginhallitus päätti Keikyän entisen
koulukiinteistön myynnin yhteydessä asumisen mahdollistavan kaavan vireille
laittamisesta.
Asemakaava on tullut vireille vuonna 2020 nimellä Keikyän koulun asemakaavan
muutos 2020.
Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
10.11.2020 ja kaava kuulutettiin vireille viikolla 47 / 2020. Kaavaluonnos käsiteltiin
ympäristölautakunnassa 13.4. 2021 § 107 ja luonnos hyväksyttiin nähtäville laitettavaksi
ajalle 21.4.-21.5.2021.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Osalliset ilmenevät kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

4.3.2 Vireilletulo
Kaavan vireilletulosta on kuulutettu viikolla 47 / 2020.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt OAS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla ja internetissä
kaupungin kotisivuilla. OAS on nähtävillä koko suunnittelun ajan.
Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan Sastamalan kaupungin julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla sekä virallisissa kaupungin päättämissä

Sastamalan kaupunki
A_078 Keikyän koulun asemakaavan muutos 2020

19

ilmoituslehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti).

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavaehdotus lähetetään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELYkeskukselle,

Pirkanmaan

maakuntamuseolle,

Pirkanmaan

liitolle,

aluepelastuslaitokselle, Sastamalan Vedelle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Asemakaavan muutosalueella on voimassa Äetsän keskusseudun rakennuskaava ja
rakennuskaavan muutos, korttelit 510-523, 525-529, 531-542 ja 544-554 vuodelta 1986.
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajama-alueelle sekä valtakunnallisesti
arvokkaaksi esitetylle maisema-alueelle. Yleiskaavassa alue on pääosin julkisten
palvelujen ja hallinnon aluetta, mutta yleiskaava on tältä osin tavoitteiltaan vanhentunut.
Alueelle rakentamisessa on huomioitava kulttuuri- ja luonnonympäristön arvojen
säilyminen. Yritystoiminta on alueella järjestettävä siten, että se sopii pientalovaltaiselle
alueelle eikä aiheuta ympäristöhäiriöitä.

4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittely ja päätökset
Työvaihe

Suoritus, Tiedottaminen,
Osallistuminen

Kaavoituksen
OAS:n laadinta MRL 63§ ja 64§
käynnistäminen Vireille tulon kuulutus ja OAS
nähtäville ilmoitustaululle ja
kaupungin kotisivulle
Selvitykset ja
tavoitteet
Suunnittelu
Vaikutusten arviointi
Kaavaluonnos

Kaavaluonnos nähtäville
yhdyskuntasuunnitteluun sekä
www.sastamalankaupunki.fi
Viranomaisille luonnos
kommentoitavaksi

Ajankohta

Tekijät
viranomainen
päätös

syksy / 2020

Ymp.ltk

syys-talvi /
2020
syys-talvi /
2020
talvi / 20202021

Ymp.ltk
Viranomaisten
kommentit
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Kaavaehdotus

Osalliset voivat jättää
mielipiteensä ja huomautuksia
luonnoksesta MRL 62§, MRL
30§
Kaavan tarkistaminen /
täydentäminen / muuttaminen
ehdotukseksi
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syksy / 2021

Viranomaisten
lausunnot

Ehdotus nähtäville 30 pv:n ajaksi
MRA 27§ ja lausuntojen
pyytäminen MRA 28§

Hyväksyminen

Osalliset voivat jättää
muistutuksen, muistutusten
vastineiden laadinta MRL 65§
Kaavan hyväksymisestä
tiedotetaan kuulutuksella ja
tarvittaessa osallisia, MRL 67§

Ymp.ltk
KH

Tarvittaessa
viranomaisneuv
ottelu MRA 26§
syksy / 2021

KH
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5. Asemakaavan muutos
5.1 Kaavan rakenne
Suunnittelualue sijaitsee Keikyässä Ketotien ja Kiviniementien risteyksessä.
Kaavamuutosalue on noin 2,1 ha. Asemakaava muodostuu asuin- liike- ja
toimistorakennusten korttelialueesta, erillispientalojen korttelialueesta,
lähivirkistysalueesta, puistoalueesta, vesialueesta sekä yleisen tien alueesta.
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on olemassa yhdyskuntateknisiä
verkostoja, joihin olemassa olevat rakennukset on liitetty ja joihin uudisrakennukset voi
liittää. Kaava-alueen halki kulkeville runkolinjoille on osoitettu aluevaraukset
kaavakartalla.

5.1.1 Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on n. 2,1 ha.
Pinta-ala jakautuu seuraavasti:
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL/s-1)
Erillispientalojen korttelialue (AO)
Lähivirkistysalue (VL)
Puistoalue (VP-4)
Yleisen tien alue (LYT/s)
Vesialue (W)

A = 0,98 ha
A = 0,19 ha
A = 0,23 ha
A = 0,17 ha
A = 0,37 ha
A = 0,16 ha

5.1.2 Palvelut
Asemakaavan muutos mahdollistaa yritystoiminnan korttelialueella toimitila-, liike- ja
toimistorakennusten myötä.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuminen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton ja
asuinalueelle sopiva yritystoiminta alueella.

5.3. Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet
Aluevaraukset ja merkinnät selviävät kaavakartasta.
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5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Alueelle sijoittuvat asuinrakennukset ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin
ympäröivillä alueilla, eivätkä näin aiheuta merkittävää muutosta alueen sosiaalisiin
oloihin. Alueen yritystoiminta ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa, eikä täten vaikuta
naapuruston elinoloihin heikentävästi.

5.4.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
energiatalouteen sekä liikenteeseen
Alueen yhdyskuntarakenne voi tiivistyä aiemmasta, mutta kun otetaan huomioon
alueelle tuleva lähivirkistysalue, sekä se että asuinkorttelien kaavatehokkuus on samaa
luokkaa kuin lähiympäristössä, jäävät muutokset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
varsin vähäisiksi.
Lisääntyvä asuminen sekä yritystoiminta alueella voi lisätä liikennettä nykyisestä.
Verrattuna aikaan, jolloin alueella oli opetustoimintaa, liikennemäärät todennäköisesti
pysyvät tulevaisuudessa vähäisempinä.

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
Puisen koulurakennuksen kulttuuriarvot on huomioitu sr-2 määräyksellä. Uudemman
koulurakennuksen säilyminen on huomioitu rakennusalan rajauksella. Rakennetun
kulttuuriympäristön säilyminen on huomioitu myös /s merkinnällä vanhan koulukorttelin
pohjoisosassa. Vanhan koulukorttelin lounaisosassa sijaitseva puistoksi istutettu
entinen asuintontti varataan takaisin asuinkäyttöön, jolloin koulun pihapiirin nykyinen
puistomainen maisema muuttuu rakennetuksi ja muokkaa maisemaa tältä osin
huomattavasti. Korttelin kaakkoisosan varaaminen puistoalueeksi auttaa säilyttämään
ympäristön suhteellisen väljänä, sekä mahdollistaa alueen ympäristön muodostumisen
nykyistä viihtyisämmäksi.
Historialliselle tielinjalle (Kiviniementie) on osoitettu kaavassa suojelumerkintä ja sen
itäpuolella asuinkorttelien läntinen reuna on osoitettu aiemmin rakentamattomilta osin
istutettavaksi alueeksi. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia tielinjaan.

5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön sekä ilmastoon
Alueelle on osoitettu yli 2200 m2 kokoinen lähivirkistysalue. Alueella ei ole tullut ilmi
sellaisia luonnonarvoja, jotka tulisi ottaa tarkemmin huomioon suunnittelussa.
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Puustoinen piha-alue kaava-alueen lounaisosassa muuttuu asuinkäyttöön. Ratkaisu
perustuu yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, joka omalta osaltaan tukee
ilmastonmuutoksen hillintää.

5.5. Yleiskaavallinen tarkastelu
Koska yleiskaava on suunnitellun asemakaavamuutoksen alueelta katsottu olevan
tavoitteiltaan vanhentunut, tehdään asemakaavan laadinnan yhteydessä
yleiskaavallinen tarkastelu.
Tarkastelussa tulee esittää, kuinka maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaiset
yleiskaavan sisältövaatimukset on otettu huomioon asemakaavan laadinnassa.
”MRL 39 §
Yleiskaavan sisältövaatimukset
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä
säädetään.
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.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta
haittaa.”
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Yleiskaavallinen tarkastelu on jaettu maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaisiin
alaotsikoihin.

5.5.1 Maakuntakaavan huomioon ottaminen
Maakuntakaavan sisältö ja ohjaava vaikutus on esitetty kohdassa 3.2.1 Kaava-aluetta
koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella, jolloin alueelle osoitetut asuminen ja yritystoiminta
ovat maakuntakaavan tavoitteiden mukaisia. Maakuntakaavassa on esitetty valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty maisema-alue, joka on huomioitu kaavassa.

5.5.2 Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen
kestävyys
Suunnittelualue sijaitsee rakennetulla Keikyän taajama-alueella ja ratkaisu perustuu
pitkälti olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämiseen. Suunnitelma
mahdollistaa yritystoimintaa alueella sekä maltillista tiivistymistä uuden
asuinrakentamisen kautta.

5.5.3 Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
Suunnittelualue sijaitsee rakennetulla alueella, joten uusia teitä tai runkolinjoja ei ole
tarvetta rakentaa. Uudet rakennukset voidaan liittää olemassa oleviin verkostoihin.

5.5.4 Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
Suurin osa suunnittelualueen korttelialueista on osoitettu joko asumiselle tai liiketoimintaa ja/tai asumista varten. Lähimmät julkiset sekä kaupalliset palvelut sijaitsevat Pehulassa, noin kolmen kilometrin päässä suunnittelualueesta.

5.5.5 Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen
järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta
kestävällä tavalla
Kiviniementietä kulkee kevyen liikenteen väylä suunnittelualueen läpi. Julkinen liikenne
alueella on tilauspohjaista palveluliikennettä. Ratkaisu ei vaikuta tieverkoston
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muodostumiseen tai liikenteen järjestämiseen. Liikennemäärä voi yritystoiminnan
myötä lisääntyä alueella. Suunnittelualue sijoittuu rakennetulle alueelle, joten uusia
katuja tai vesihuollon runkolinjoja ei ole tarvetta rakentaa.

5.5.6 Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
Asemakaavamääräyksillä ohjataan rakentamista kohti terveellistä ja turvallista
elinympäristöä. Alueelle mahdollistettava yritystoiminta ei ole ympäristöhäiriöitä
aiheuttavaa.

5.5.7 Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
Kaava mahdollistaa liike- ja toimistorakennusten sijoittumisen alueelle.

5.5.8 Ympäristöhaittojen vähentäminen
Kaavaratkaisu johtaa taajama-alueen maltilliseen tiivistymiseen. Alueelle mahdollistettava yritystoiminta ei ole ympäristöhaittoja aiheuttavaa.

5.5.9 Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnon arvojen vaaliminen
Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavan mukaisella maisemallisesti arvokkaalla
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema-alueella. Alueella suoritettiin rakennetun
ympäristön inventointi, jossa nostettiin esiin vanhat koulurakennukset sekä niiden
pihapiiri. Suunnitelmassa on huomioitu kulttuurimaisema sekä rakennetun ympäristön
inventointi puukoulun rakennuksen sr-2 määräyksellä, koulun pihapiirin /s
määräyksellä sekä rakennusalan rajauksin. Myös historiallinen tielinjaus on huomioitu
suojelumääräyksellä.

5.5.10 Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Kaavaratkaisussa suunnittelualueen kaakkoisreunaan osoitetaan uusi, yli 2200 m2
kokoinen lähivirkistysalue. Myös alueen länsireunassa oleva puistoalue säilytetään.
Kaava-alueen lähiympäristössä on myös useita virkistysalueita.

5.6. Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella ei ole sellaisia häiriötekijöitä, joita tulisi kaavasuunnittelussa ottaa
huomioon.
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5.7 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin
kaavamerkintäasetuksen mukaisia tai niiden muunnoksia.

5.8 Nimistö
Suunnittelualueelle ei sijoitu uusia teitä. Uudelle lähivirkistysalueelle (VL) annettu nimi
Koulupuisto juontuu alueen historiasta.
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6 Asemakaavan toteutus
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan kaavamääräykset ohjaavat rakentamista alueelle ja rakentamisen
sovittamista ympäröivään alueeseen.

6.2 Toteutuminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista heti kun asemakaavamuutos on kuulutettu
lainvoimaiseksi.

6.3 Toteutuksen seuranta
Rakennusvalvonnan tulee huolehtia, että rakennuslupasuunnitelmat ja asiakirjat ovat
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mukaisia ja että toteutus on kaavan ja
kaavamääräysten mukainen.
Sastamalassa 20.9.2021

Paikkatietoinsinööri Tatu Sundqvist
Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

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

Paikkatietoinsinööri
Tatu Sundqvist
p. 040 579 0251

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.

