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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee osaa Sastamalan Varilan kaupunginosan 

korttelista 40, osaa Huiskonkadun katualueesta, kiinteistöjä 790-476-8-5 ja 790-476-2-26 

sekä osia kiinteistöistä 790-476-8-2, 790-895-1-2965 ja 790-476-1-93. 

 

Asemakaavat tai niiden osat, joita muutetaan ovat: 

• Vehmaan Kukkuri asemakaava ja asemakaavan muutos, joka on hyväksytty 
22.1.2003. 

 

Selostus koskee 30.8.2021 päivättyä ja 17.11.2021 tarkistettua asemakaavakarttaa.  

1.2 Kaava-alueen sijainti  

Suunnittelualue sijaitsee Varilan kaupunginosassa ja sen kupeessa Vehmaisten alueella ja 

sijoittuu pääosin Huiskonkadun ja Narvantien väliselle metsäalueelle. Suunnittelualueelle 

sijoittuu myös kaksi AO-tonttia korttelista 40, Huiskonkadun varrelta.   

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin n. 7,2 ha. 
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Kuva 1: Asemakaavan sijainti opaskartalla. Sijainti merkitty likimääräisesti mustalla katkoviivalla. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.2.2021 § 33 käynnistää asemakaavan, sillä 

katsottiin, että alueelle tarvitaan uusia omakotitontteja. 

 

Asemakaavan nimi on Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos 2021.  

Asemakaavan työnumero on A 080/2021. 

 

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on turvata alueen tonttivaranto Varilan uuden koulun 

lähietäisyydellä. Viereisen Huiskonpolun alueen kaupungilla myynnissä olleet tontit ovat 

kaikki varattu tai rakennettu. Tarkoitus on kaavoittaa uusia tontteja Huiskonpolun alueen 

viereen kaupungin omistamille kiinteistöille 790-476-8-5 sekä 790-476-8-2. 
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1.4 Selostuksen sisällysluettelo  
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
LIITE 2 Asemakaavan havainnekuva 
LIITE 3 Liito-oravaselvitys, Vammalan taajaman itälaidalla (Vesa Salonen, 

Sastamalan kaupunki, 2014) 
LIITE 4  Rakennetun ympäristön selvitys 2021 - Santa 
LIITE 5 Vastineraportti viranomaislausunnot 
LIITE 6 Vastineraportti mielipiteet ja muistutukset * 
LIITE 7 Seurantalomake 
LIITE 8 Vehmaistenkadun asemakaavan ja asemakaavanmuutosalueen 

arkeologinen inventointi 2021 (Timo Sepänmaa ja Janne Soisalo, Mikroliitti 
Oy, 2021) 

LIITE 9 Tonttijako ja tonttijaon muutos, Varilan kaupunginosa, osa korttelista 40 ja 
korttelit 45-48 

 
 
* Ei julkaista verkkosivuilla, nähtävillä kaupungintalolla 
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, 
taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

• Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma (Sastamalan kaupunki 2014, päivitetty 2019)  

• Vammalan keskustaajaman maisemaselvitys (Vammalan kaupunki 2000)  

• Vammalan kulttuuriympäristöinventointi, rakennetun ympäristön selvitys, Lopenkulman 
osayleiskaava-alue (Nina Rinta-Porkkunen, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2002) 

• Pirkanmaan historiallisesti merkittävät tiet, Karttaselvitys (Kalle Luoto, Pirkanmaan 
maakuntamuseo 2011) 
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2. Tiivistelmä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan käynnistää kaavan 22.2.2021 § 33. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ympäristölautakunnassa 9.3.2021 ja kaava 

on kuulutettu vireille viikolla 11 vuonna 2021. 

 

Asemakaavaluonnos hyväksyttiin ympäristölautakunnan kokouksessa 11.5.2021 § 60 

nähtäville asetettavaksi. Luonnos oli nähtävillä 19.5-18.6.2021.  

 

Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 14.9.2021 § 100 esittää kaupunginhallitukselle, 

että se asettaa ehdotuksen nähtäville. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021 § 

230 asettaa ehdotuksen nähtäville.  Ehdotus oli nähtävillä 29.9-1.11.2021. 

2.2 Asemakaava  

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on tonttivarannon turvaaminen Huiskonpolun 

ympäristössä, sillä alueen tonteilla on ollut kysyntää. Kaikki viereisen Huiskonpolun 

kaupungilla myynnissä olleet tontit on varattu tai rakennettu, eikä alueella ole tällä hetkellä 

vapaita omakotitontteja. Varilan uuteen kouluun tulee matkaa n. kilometri. 

 

Kaavassa otetaan myös huomioon liito-oravien kulkureitit sekä tarve ulkoilun ohjaamiselle 

osoittamalla mahdollisimman yhtenäisiä virkistysalueita ja ulkoilureittejä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaavan lainvoimainen 

hyväksymispäätös on kuulutettu. 
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3 Lähtökohdat  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

3.1.1 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijaitsee Varilan kaupunginosan kupeessa Vehmaisten alueella 

Huiskonkadun ja Narvantien välissä. Suunnittelualue käsittää lähinnä metsämaata, 

Huiskonkadun katualuetta, osan Narvantiestä sekä kaksi AO-tonttia Varilan kaupunginosan 

korttelista 40. 

 

 
Kuva 2: Ortoilmakuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä.  

3.1.2 Luonnonympäristö  

Luonnonolot ja maisema 

Suunnittelualue sijoittuu Vehmaisten alueelle ja on suurimmaksi osaksi metsämaata. Alueelle 

sijoittuu myös kaksi jo rakennettua erillispientalotonttia (AO) sekä Narvantien varrella 

sijaitseva asemakaavoittamaton tontti, jolla sijaitsee ilmeisesti vapaa-aika käytössä, joskin 
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rekisterissä vakituiseksi merkitty asuinrakennus talousrakennuksineen. Maisemallisesti alue 

sijoittuu Narvantien ja Tampereentien väliin jäävälle, kaakko-luode suuntaiselle harjulle. Sen 

korkein kohta sijoittuu aivan suunnittelualueen viereen luoteen puolelle Huiskonmäelle 

(+98,85). Suunnittelualueen korkein kohta (+93,93) sijoittuu alueen länsiosaan kallion laelle.  

 

Alueen kasvillisuus on rakentuneiden tonttien osalta tyypillistä piha-alueiden kasvillisuutta. 

Metsäalueen puusto taas on havupuuvaltaista ja valtapuuna on mänty. 

 
Kuva 3: Suunnittelualueen kangasmetsää.  

 

Suunnittelualueen läpi kulkee liito-oravien mahdollinen kulkureitti. Laajemmalle alueelle 

Kukkurista valtatielle (VT12) on laadittu selvitys liito-oravien kulkureiteistä. Selvityksessä on 

esitetty, että liito-oraville tulee mahdollistaa pohjois-etelä suuntainen kulkureitti, jolla on liito-

oravan kannalta mahdollisimman vähän esteitä. Liito-oravien tulee päästä liikkumaan 

Kukkurista valtatien eteläpuolelle mahdollisimman esteettömästi. Suunnittelualueelle sijoittuu 

osin melko kookastakin puustoa, mikä parantaa liito-oravan kulkemisen mahdollisuuksia.  

 



Sastamalan kaupunki  8 
A_080 Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos 2021 
 

 

 

Kuva 4: Kuvaote liito-oravaselvityksestä (Vesa Salonen 2014). Kuvassa esitetty luonnosteltu 
liito-oravan kulkuyhteys vihreällä. Pisteviivan kohdalla yhteys ei ole kovin hyvä, joten on esitetty 
mahdolliset kiertoreiti. 

 

Alue ei kuulu pohjavesialueeseen.  

 

Maaperä 

Maaperältään alue on paikoitellen kalliota sekä hiekkamoreenia ja soveltuu 

perustamisolosuhteiltaan varsin hyvin rakentamiseen.  
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Kuva 5: Maaperä (GTK 2021). Kaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö  

Väestö  

Suunnittelualue sijoittuu Sastamalan keskustaajaman reuna-alueelle. Kaavan toteutuessa 

taajama laajenisi kohti itää. Lähialueelle sijoittuu asuinpientaloja ja alue on ollut 

lapsiperheiden suosiossa. Varilaan on rakennettu uusi koulu vanhan tilalle. 

Suunnittelualueesta itään lähialueelle sijoittuu maatiloja ja haja-asutusluonteista 

pientaloasumista. 

 
Palvelut  

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse palveluita. Varilan uuteen kouluun 

alueelta on matkaan n. kilometrin verran. K-Citymarketille Roismalaan ja rakenteilla olevaan 

Prismakeskukseen alueelta tulee matkaa n. 2,5 km.  

 
Rakennettu ympäristö ja arkeologia  

Santa-kiinteistöstä on laadittu rakennusinventointi, joka on tämän selostuksen liitteenä. Santa 

on alkujaan Nisun talonmäkitupa ja sillä on Narvantien varrella tiemaisemassa asema, joka 

on tarkoitus säilyttää osoittamalla uudistontit hieman kauemmas Narvantiestä ja säilyttämällä 

Narvantien varsi metsäisenä. Lisäksi maiseman kiintopisteenä sijaitsevan Sannan 

päärakennuksen asema maisemassa on turvattu tiukalla rakennusalueen rajauksella. Santa 

on arvotettu luokkaan 3 ja sen säilymistä edistetään rakennusalueen rajauksilla sekä 
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yleismääräyksillä, jotka koskevat tontilla tapahtuvaa uudis- ja korjausrakentamista. Muut 

suunnittelualueen asuinrakennukset on rakennettu 2000-luvun alkupuolella.  

 

Suunnittelualueelle osittain sijoittuva Narvantie on osa historiallista Narvanmatkantietä, joka 

yhdisti Tyrväätä (Vammala/Sastamala) ja Viialaa (Akaa). Tie mainitaan vuoden 1696 

ruodutuskartassa polkuna, joskin se ajoittunee varhaisempaan aikaan. Selkeänä linjana tie 

erottuu myöhemmissä 1700-luvun kartoissa. 

 

Suunnittelualueelta on laadittu alkukesästä 2021 arkeologinen inventointi. Inventoinnissa ei 

tullut esiin suojeltavia muinaisjäännöksiä tai muita huomioon otettavia arkeologisia kohteita 

 

Suunnittelualueen rakennukset 
 

 
Kuva 6: Huiskonkadun omakotitalo korttelissa 40 
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Kuva 7: Huiskonkadun omakotitalo korttelissa 40 

 

 
Kuva 8: Vapaa-ajan käytössä oleva asuinrakennus Narvantien varrella. Santa-niminen kiinteistö on 
Nisun entinen mäkitupa. 
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3.1.5 Maanomistus 

Suurin osa suunnittelualueesta on Sastamalan kaupungin omistuksessa. 

 

 

Kuva 9: Kaupungin maanomistus kaava-alueella. Kaupungin maanomistus on esitetty kartalla 

sinisellä.  

3.1.6 Tekninen huolto 

Alueen lähin vesi- ja viemärilinja kulkee Huiskonkadun myötäisesti. Uudelle alueelle ei ole 

taloudellisesti järkevää tehdä viemäröintiä vietolla, joten jokainen uusi AO-tontti on 

varustettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla. Näin mahdollistetaan myös kellarien 

rakentaminen sekä tonttien säilyminen mahdollisimman luonnollisina.  

 

Hulevesien hallinnassa hyödynnetään alueella luonnostaan olevia painanteita ja kaavalla 

määrätään, että hulevedet tulee pyrkiä imeyttämään omalla tontilla ja viivyttää esimerkiksi 
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naapurin kanssa yhteisillä kivetyillä rajapainanteilla.  

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

3.2.1 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.  

 

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 taajamatoimintojen aluetta. Merkinnällä osoitetaan asumisen, 

kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen 

rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, 

yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä 

aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun 

alueet ja ulkoilureitit. Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen 

sekoittuneena alueena.  
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Kuva 10: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

3.2.2 Yleiskaava 

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisen keskustaajaman 

rakenneosayleiskaavan 28.4.2014. 

 

Suunnittelualue sijoittuu yleiskaavassa osin pientalovaltaiselle alueelle, maatalousalueelle ja osin 

maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Pientalovaltaisesta 

alueen merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa 

sijoittuu pientaloihin. merkintä voi sisältää myös pienehköjä palvelujen ja ympäristöhäiriötä 

aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita 

sekä pääväyliä pienempiä katualueita. Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai 

asemakaavalla. Maatalousalueen merkinnällä on osoitettu maatalouteen hyvin soveltuvia alueita. 

Alueen pelloilla on maisemallista merkitystä, jonka vuoksi ne pyritään säilyttämään avoimina ja 

maatalouskäytössä. Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen merkinnällä on osoitettu sellaisia maa- 

metsätalousvaltaisia alueita, joille suuntautuu ulkoilupaineita ja joilla ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi 

on tarkoitus toteuttaa ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen. 
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Suunnittelualueen halki kulkevat myös ohjeellinen katuyhteys (punaisella) ja virkistysyhteys/-tarve 

(vihreällä). Ohjeellisen katuyhteyden merkinnällä on osoitettu uusi katuyhteyksiä, joiden sijaintiin ja 

toteuttamiseen liittyy epävarmuutta. Katulinjaus tulee määrittää yksityiskohtaisemmin suunnittelemalla 

tai yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Katuyhteys tulee asuintaajamassa 

toteuttaa katumaisena ja taajamakuvaltaan korkeatasoisena ja varustaa väylän luonteesta riippuen 

joko erillisenä tai katurakenteeseen liittyvällä kevyen liikenteen väylällä.  

 

Virkistysyhteys/-tarve -merkinnällä 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. 

 

 

Kuva 11: Ote keskustan osayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

3.2.3 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 suunnittelun tukena, jolloin se 
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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 ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä 

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

rakennuslupien myöntämisen perusteena.  

 

Kaava-alue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa taajamatoimintojen asemakaavallisen 

laajenemisen alueelle.  

 

Kuva 12: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta 
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3.2.4 Asemakaava  

Osalla aluetta on voimassa asemakaava, Vehmaan Kukkuri asemakaava ja asemakaavan 

muutos, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.1.2003. 

Suunnittelualueelle asemakaavasta sijoittuvat kaksi erillispientalotonttia korttelista 40 ja osa 

Huiskonkadun katualuetta.  

 

Erillispientalotonteilla on rakennusoikeutta e-lukuna ilmoitettuna 0,20 eli rakennusoikeutta on 

tontin pinta-alasta katsottuna 20 %. Tonteille saa rakentaa rakennuksen, jossa on yksi ns. 

pääkerros ja 2/3 tämän kerroksen kerrosalasta saa rakentaa pääkerroksen kerrosalan lisäksi 

kellarikerrokseen. 

 

 

 Kuva 13: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualue on rajattu punaisella 

3.2.5 Rakennusjärjestys 

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014. 

Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015 ja se on nähtävillä kaupungin www-sivuilla: 
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http://www.sastamalankaupunki.fi. 

3.2.6 Pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana käytetään kaupungin ajan tasalla pitämää 1:1000 mittakaavaan 

laadittua numeerista vektorikarttaa.  

3.2.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja ohjelmat 

Alueella on sitova tonttijako ja rekisterinpitäjänä on Maanmittauslaitos. Samanaikaisesti 

tämän kaavan kanssa laaditaan tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee osaa Varilan 

korttelista 40 ja kortteleita 45-48.  

 

Suunnittelualueella ja lähiympäristössä ei ole voimassa rakennuskieltoalueita. 

http://www.sastamalankaupunki.fi./
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevan Huiskonpolun kaikki kaupungilla myynnissä 

olleet tontit on joko varattu tai rakennettu. Varilaan on rakennettu uusi koulu ja liikuntahalli, 

jotka lisäävät alueen suosiota. Asemakaava laaditaan tonttivarannon turvaamiseksi alueella.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus päätti ympäristölautakunnan esityksestä kokouksessaan 22.2.2021 § 33 

käynnistää asemakaavan Huiskon pientaloalueen laajentamiseksi. 

 

Asemakaava on tullut vireille vuonna 2021 nimellä ”Vehmaistenkadun asemakaava ja 

asemakaavan muutos 2021”. Asemakaava laaditaan Sastamalan kaupungin aloitteesta. 

 

Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 9.3.2021 

ja kaava kuulutettiin vireille viikolla 11 / 2021. 

 

Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.5.2021 § 60 luonnoksen nähtäville. 

Luonnos oli nähtävillä 19.5-18.6.2021. 

 

Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 14.9.2021 § 100 esittää kaupunginhallitukselle, 

että se asettaa ehdotuksen nähtäville. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021 § 

230 asettaa ehdotuksen nähtäville.  Ehdotus oli nähtävillä 29.9-1.11.2021. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  

Osalliset ilmenevät kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  

 

4.3.2 Vireilletulo 

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu viikolla 11 / 2021. 
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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 

ilmoituslehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Luonnos 

Luonnos lähetetään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, 

Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan liitolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan 

vedelle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille. 

 

Ehdotus 

Ehdotus lähetetään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, 

Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan liitolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan 

vedelle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille.   

4.4 Asemakaavan tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Laajemmalta alueelta taajaman itälaidalla on laadittu liito-oravaselvitys. Selvityksen mukaan 

alueelle on järjestettävä liito-oravien kulkemisen mahdollistavia yhtenäisiä metsäisiä alueita, 

joita pitkin liito-oravat voivat siirtyä pohjois-eteläsuunnassa Kukkurista valtatie 12:sta asti. 

Tarkoituksena on jättää suunnittelualueelle riittävät lähivirkistysalueet, joita pitkin liito-oravat 

pääsevät mahdollisimman esteettömästi kulkemaan. Lähivirkistysalueelle on tarkoitus antaa 

määräys, jolla määrätään hoitamaan aluetta luonnon monimuotoisuutta kehittävällä ja 

vaalivalla tavalla, mikä tarkoittaa tässä mm. sitä, että liito-oravien liikkumisen 

mahdollistamisen vuoksi hoitotöissä jätettäisiin riittävästi korkeita puita ja huomioitaisiin muut 

monimuotoisuutta edistävät seikat. 

 

Yleiskaavassa alueelle on merkitty MU-aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 

Merkinnällä on osoitettu sellaisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joille suuntautuu 
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ulkoilupaineita ja joilla ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi on tarkoitus toteuttaa ulkoilureittejä 

levähdys- ja muine tukialueineen. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle ulkoiluun 

tarkoitettuja yhtenäisiä reittejä. 

 

Santa-kiinteistön vanhoilla rakennuksilla, erityisesti päärakennuksella on Narvantien 

tiemaiseman kannalta arvoa, sillä se on kiintopiste historiallisen reitin varrella. Muutoin 

metsäisellä taipaleella Sannan päärakennus sijoittuu aivan tien varteen kuten tapana on ollut. 

Santa on otettu kaavaehdotuksessa huomioon ja sen säilymistä edistetään kaavamääräyksillä 

ja sen asema tiemaisemassa turvataan rakennusalojen rajaamisella. 

4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittely ja päätökset 

  

Kaavoituksen kulku, osallistuminen, päätöksenteko ja aikataulu ilmenevät osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta.  

 

Suunnitteluaineisto on koko kaavaprosessin ajan nähtävillä Sastamalan kaupungin www-

sivuilla osoitteessa: www.sastamalankaupunki.fi. 

 

Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 9.3.2021 § 

26 ja kaava kuulutettiin vireille viikolla 11 / 2021. 

 

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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5. Asemakaavan kuvaus  

5.1 Kaavan rakenne 

Suunnittelualue sijaitsee Varilan kaupunginosan kupeessa, Vammalan taajama-alueen 

itäreunalla. Alue on nykyisin metsämaata. 

 

Kaava muodostuu viidestä erillispientalojen korttelialueesta sekä lähivirkistys- ja 

katualueesta. Alueen olemassa olevalla korttelilla 40 on olemassa olevat yhdyskuntatekniset 

verkostot, jotka kulkevat Huiskonkadun suuntaisesti. Uudelle Vehmaistenkadun alueelle on 

rakennettava tarvittavat verkostot. Uudet AO-tontit on varustettava kiinteistökohtaisilla 

jätevesipumppaamoilla. 

 

Vehmaistenkadun ja sen varrelle sijoittuvien AO-kortteleiden ympärille on jätetty runsaasti 

lähivirkistysaluetta, jotta tavoitteet liito-oravien kulkureittien turvaamisesta ja alueen 

virkistyskäytön mahdollistamisesta toteutuisivat. Suunnittelualueen 7,2 hehtaarista n. 3 ha 

on lähivirkistysaluetta (VL-3).  

 

Uusia erillispientalokortteleita on neljä (45-48), uusia erillispientalotontteja on 18 ja ne kaikki 

sijoittuvat uuden Vehmaistenkadun varrelle. Yhteensä uutta AO-korttelialuetta on n. 2,4 ha. 

Tähän sisältyy myös olemassa oleva n. 1458 m2 suuruinen yksityisomisteinen kiinteistö, jota 

ei ole aikaisemmin asemakaavoitettu. Kiinteistöllä sijaitsee nykyisin vapaa-ajan käytössä 

oleva, mutta rekisterissä vakituiseksi merkitty asuinrakennus sekä siihen liittyviä 

talousrakennuksia. Rakennusoikeutta kortteleilla 45-48 tehokkuusluvun e=0,25 mukaan on 

yhteensä n. 6 053 k-m2.  

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on n.7,2 ha. 

 

Pinta-ala jakaantuu seuraavasti: 

 Erillispientalojen korttelialue (AO-16)    A = 2,78 ha 
Lähivirkistysalue (VL-3)     A = 3,04 ha 
Katualue      A = 1,37 ha 

  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uusien omakotitonttien rakentaminen kuitenkin 
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huomioiden ympäristön vaatimukset. Lähivirkistysalueen (VL-3) määräyksellä varmistetaan, 

että lähivirkistysaluetta hoidetaan kestävällä tavalla luonnon monimuotoisuus huomioon 

ottaen. Alueen virkistyskäyttöä tuetaan myös osoittamalla alueelle ulkoilureittejä. Santa-

kiinteistön asema tiemaisemassa turvataan rakennusalojen määrittelyllä sekä tonttia 

koskevilla yleismääräyksillä. 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet     

Korttelialueet merkintöineen ja määräyksineen selviävät kaavakartalta. 

5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 

energiatalouteen sekä liikenteeseen 

Uusien erillispientalojen rakentaminen lisää alueen asukasmäärää ja laajentaa 

taajamarakennetta kohti itää. Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevan rakenteen kylkeen ja 

hyödyntää olemassa olevia katuja. Olemassa olevaa kevyen liikenteen väylää pitkin pääsee 

uuden Vehmaistenkadun alkuun, joten kaavaratkaisu ei edellytä kevyen liikenteen väylän 

rakentamista Narvantielle. Liikenne alueella lisääntyy uusien asukkaiden myötä. Kaavalla 

muutetaan Huiskonkadun linjaa siten, että kaarre muutetaan risteykseksi, jotta uusi 

Vehmaistenkadun risteys voidaan toteuttaa turvallisesti. Huiskonkadun liikenneturvallisuus 

paranee järjestelyn vaikuttaessa ajonopeuksiin niitä alentavasti. 

 

Yhdyskuntarakenteen leviämisellä on selkeä yleiskaavassakin tunnistettu raja. Metsäinen 

vyöhyke muuttuu avoimeksi peltomaisemaksi Nisun ja Vehmaan tilojen väliin sijoittuvan 

reunavyöhykkeen kohdalla. Taajaman leviäminen on mahdollista reunavyöhykkeelle 

saakka, joskin on huolehdittava, että reunan tuntumaan jää riittävästi puustoista 

virkistysaluetta.  

 

Uuden asuinalueen rakentaminen olemassa olevan rakenteen reunaan on paljon 

taloudellisempaa kuin uuden asuinalueen rakentaminen kauas olemassa olevista 

rakenteista, sillä olemassa olevia verkostoja voidaan hyödyntää ja niihin voidaan liittyä melko 

vaivattomasti.  
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5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

Suunnittelualue sijaitsee Vammalan taajaman itäreunalla juuri taajaman ulkopuolella. Alue 

on suurimmaksi osaksi metsämaata ja suunnittelualueen maaston korkeus vaihtelee 

paljon. Uusi asuinalue ei toisaalta tule näkymään Pirkanmaantien (VT12) ja Tampereentien 

väliin jäävän avoimen peltomaiseman suunnasta rinteen riittävän loivuuden vuoksi. Tontin 

eivät myöskään sijoitu maastollisesti korkeimmille kohdille. Asuinalue sijoittuu metsäiselle 

alueelle ja asuinkortteleita ympäröi lähivirkistysalue, joten uudet tontit maastoutuvat hyvin 

alueelle.   

  

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat melko vähäiset. Suurin osa asemakaavasta 

sijoittuu alueelle, jolla ei ole lainkaan rakennuksia. Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi 2000-

luvun alun omakotitonttia taloineen ja talousrakennuksineen sekä Narvantien varrella 

sijaitseva Santa-kiinteistö. Kaavan vaikutusta Narvantien tiemaisemaan on rajoitettu 

jättämällä metsäistä aluetta tien varren alueelle ja turvaamalla Sannan asema 

tiemaisemassa mm. rakennusalueen rajauksilla. Sannan päärakennuksella sekä vanhalla 

liiterirakennuksella on historiallista ja maisemallista arvoa osana Narvantien tiemaisemaa. 

Narvantielle on osoitettu määräys museon lausunnon mukaisesti: ”Tien linjaus ja suhde 

ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaiset tien hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. 

Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista suunnitelmista tulee 

neuvotella museoviranomaisten kanssa.” Tällä turvataan Narvantien asema 

ympäristössään. 

5.4.3Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi metsämaata. Metsä on talousmetsää, eikä siellä 

ole tiedossa olevia luontokohteita. Alueen mielenkiintoiset kohokohdat kuten kallion laet ja 

suurempi vetinen alue on rajattu lähivirkistysalueelle. Erillispientalokorttelit on sijoitettu 

mahdollisimman luonteville paikoille, jotta alueen muokkaaminen olisi mahdollisimman 

vähäistä. 

 

Alueelle on laadittu liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella tulee turvata liito-oravien 

liikkuminen pohjois-eteläsuunnassa. Tämä on mahdollistettu jättämällä riittävät metsäiset 

lähivirkistysalueet erillispientalokortteleiden ympärille ja antamalla VL-3 alueelle määräys: 

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä viherväylä. Aluetta tulee hoitaa 

luonnon monimuotoisuutta kehittävällä ja vaalivalla tavalla.” 
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5.4.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Uusi asuinalue sijoittuu nykyisin metsämaana olevalle alueelle. Aluetta on käytetty 

virkistäytymiseen ja siellä risteilee useita polkuja. Kaavan yhtenä tavoitteena on 

mahdollistaa virkistyskäytön jatkuminen osoittamalla riittävät virkistysalueet kortteleiden 

väleihin ja ohjeelliset ulkoilureitit.  

 

Olemassa olevan Huiskonpolun alueen ja uuden Vehmaistenkadun alueen väliin jätetään 

riittävästi lähivirkistysaluetta, joten myös Huiskonpolun väljä tunnelma säilyy varsin hyvin. 

Vehmaistenkadulle liitytään Huiskonkadulta, jolla on kevyen liikenteen väylä. 

Vehmaistenkadulta ei pääse ajamaan läpi Narvantielle, joten alueesta tulee liikenteen 

kannalta rauhallinen, mikä lisää koko lähialueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.  

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Ympäristössä ei ole häiriötekijöitä kuten melualuetta tms. Alue soveltuu hyvin asumiselle 

olosuhteidensa puolesta. 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  

Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin 

kaavamerkintäasetuksen mukaisia tai niiden muunnoksia.  

 

5.7 Nimistö 

Kaava-alueella säilyvät nykyiset kadunnimet: Huiskonkatu ja Narvantie. 

Alueelle rakennetaan uusi katu: Vehmaistenkatu 

Uusia puistonnimiä ovat Mäkikallio ja Vehmaistenpuisto.  
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6 Asemakaavan toteutus 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  

Asemakaavan kaavamääräykset ohjaavat ympäristön huomioon ottavalla tavalla 

pientaloalueen rakentumista suunnittelualueelle.  

 

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 asemakaavanmuutoksen mukaisia ja että toteutus on kaavan ja 

kaavamääräysten mukainen. 

 

Sastamalassa 30.8.2021 

 

 

 

Kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 

 

 

Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 

 

 

Lisätietoja asemakaavatyöstä:  

 

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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