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ELINVOIMAOHJELMAN 2018-2021 LOPPURAPORTTI 
 
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.2.2018 § 4 Sastamalan elinvoimaohjelman vuosille 2018-2021. 
 
Elinvoimaohjelmassa on tähdätty veto- ja pitovoiman vahvistamiseen korostaen elinkeino-, työllisyys- ja maaseutupoliittisia keinoja. 
Elinvoimaohjelma koostui seitsemästä painopistealueesta: 

 
1.  Saavutettava Sastamala 
2.  Erilainen ja erottuva kaupunkimarkkinointi 
3.  Rohkea ja innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 
4.  Positiivista potkua yrittäjyyteen 
5.  Elävä maaseutu 
6.  Työtä ja osallisuutta 
7.  Visit Sastamala 
 
Elinvoimaohjelman painopistealueille on määritetty tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet vuosiksi 2018-2021. Toimenpiteille on ni-
metty vastuuorganisaatio, joka on ottanut vetovastuun kunkin toimenpiteen toteuttamisesta, sekä yhteistyökumppanit, joiden kanssa 
toimenpiteitä on aiottu toteuttaa. Toimenpiteille asetetut mittarit kuvaavat, miten toimenpiteen toteutusta ja vaikuttavuutta on mitattu. 
 
Elinvoimaohjelman toimenpiteiden toteutumista on dokumentoitu sähköisessä Targetor Pro –järjestelmässä, johon vastuuhenkilöt 
ovat päivittäneet määräajoin tilannekatsaukset. Lisäksi elinvoimaohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti painopistealueit-
tain konserni- ja elinvoimajaostossa. 
 
Tässä loppuraportissa esitetään tiivistetysti, miten tavoitteiden toteuttamisessa on onnistuttu vuoden 2021 loppuun mennessä. 
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Saavutettava Sastamala 

 

Sastamalan sijainti maan toiseksi suurimman kasvukeskittymän, Tampereen, läheisyydessä on mahdollisuus, joka taitavasti hyödynnettynä tuo Sastamalaan uusia asukkaita ja 
yrityksiä. Tämän hetkiseksi haasteeksi on tunnistettu aikaetäisyys Tampereesta, joka näyttää olevan hyvän ja huonon rajamailla. Pienetkin parannukset liikenneyhteyksiin 
tuovat Sastamalan fyysisesti ja henkisesti kiinteämmäksi osaksi laajenevaa Tampereen ydinkaupunkiseutua. Tavoitteena onkin luoda sujuvat ja nopeudet yhteydet Tampe-
reelle. 

Sastamala on Pirkanmaan laajin kunta, joten myös sujuvan paikallisliikenteen tärkeys korostuu. Asukkailla tulee olla säännölliset joukkoliikenneyhteydet kaupunkikeskustaan 
pystyäkseen käyttämään tehokkaasti kaupungin julkisia ja yksityisiä palveluita. Paikallisliikenteen kehittäminen ja liikennevuorojen tunnetuksi tekeminen edellyttävät kaupungilta 
lisäpanostusta. 

Strateginen valinta Toimenpide Vastuuorganisaatio Yhteistyökumppanit Mittari 

 Toteuma  Tila 

Sastamalan sisäinen joukkolii-
kenne palvelee tehokkaasti koko 
asukaskuntaa 

Kehitetään hankkeena paikallista joukkoliikennettä 
huomioiden linja-autovuoro-liikenne, asiointi-, pal-
velu- ja koululiikenne, yhteistyö naapurikuntien 
kanssa sekä joukkoliikenteen tunnetuksi tekeminen 
markkinointia lisäämällä. 

Konsernihallinto Linja-autoyhtiöt 
Naapurikunnat 
Paikallinen media 

Linja-automatkustajien määrä 

 

Joukkoliikennettä on kehitetty yhteistyössä ELY-keskuksen, liikennöitsijöiden ja naapurikuntien kanssa. Matkustajamäärät saadaan vain 
kaupungin järjestämien paikallis- ja palveluliikenteen osalta. Joukkoliikenteestä on informoitu verkkosivujen lisäksi myös paikallismedian 
kautta. Paikallisliikenteen ja palveluliikenteen asiakasmäärät lisääntyivät syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020. Koronaepidemiasta johtuen 
palveluliikenteen toimintaa muutettiin kevään 2020 osalta vastaamaan asukkaiden kauppa-apu tarpeeseen. Syksyllä 2020 palattiin nor-
maalimpaan palveluliikenteeseen ja kauppa-apu päättyi. 

Uusi lipputuote Sastamala-lippu otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta ja se korvasi poistuvan seutulipun. 

Toteutunut osittain 

 

Parannetaan valtateiden 
VT11 ja VT12 liikenneturvalli-
suutta ja liikennöintinopeutta  

Edistetään ja osallistutaan riista-aitojen rakentami-
seen VT11:lle ja VT12:lle Sastamalan ja Nokian vä-
lille sekä valaistuksen rakentamiseen VT12:lle. 

Konsernihallinto ELY 
Kansanedustajat 

Riista-aitojen rakentaminen 

Valaistuksen rakentaminen 

VT12 valaistuksen rakentamisen 1. vaihe (Hyrkki - Kärppälä) on toteutunut v. 2018-2019. 

Riista-aidat liittymäjärjestelyineen VT12:lle ohituskaistojen kohdille Sastamalan ja Nokian välille ovat valmistuneet vuoden 2020 alkupuo-
lella. 

VT12 jatkovalaistus eli vielä puuttuvat tievalaistusosuudet Sastamalan ja Nokian välillä valmistuivat lähes kokonaisuudessaan loppuvuo-
desta 2021. 

Toteutunut osittain 
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Parannetaan valtateiden 
VT11 ja VT12 liikenneturvalli-
suutta ja liikennöintinopeutta  

Edistetään ohituskaistojen ja keskikaistojen rakenta-
mista valtateillä VT11 ja VT12. 

Konsernihallinto ELY 
Kansanedustajat 

Ohituskaistojen rakentaminen 

Ohitus- ja keskikaistojen rakentamista on edistetty kaupungin, kansanedustajien ja ELY-keskuksen sekä LVM:n edustajien välisissä neu-
votteluissa ja ao. viranomaisille tehdyillä esityksillä. 

Ohituskaistoja koskevan tiesuunnitelman laatiminen VT11:lle Murhasaareen käynnistyi loppuvuonna 2021. 

Toteutunut osittain 

 

Parannetaan valtateiden 
VT11 ja VT12 liikenneturvalli-
suutta ja liikennöintinopeutta  

Rakennetaan rinnakkaisväylä Häijää-Mouhijärvi vä-
lille, siihen liittyvä VT11:n alikulku sekä edistetään 
kiertoliittymien rakentamista Häijäässä (seututie 249) 
ja Kiikoisissa (kantatie 44). 

Tekninen toimi ELY Rinnakkaisväylän, alikulun ja lii-
kenneympyrän rakentaminen 

Rinnakkaisväylän ja siihen liittyvän VT11:n alikulun rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2017. Toteutus jakautuu useiden vuosien ajalle. 
VT11 alikulun rakentaminen on valmistunut syksyllä 2019 ja Tiisalantien rakentamista on jatkettu vuosina 2020-21. Rinnakkaisväylä on 
avattu liikenteelle v. 2021, mutta rakentaminen on vielä kesken Särkijärventien ja Pynnärintien parantamisen ja kevyen liikenteen väylän 
osalta. Myös asfaltointi ja valaistus puuttuvat osittain. 

Kiertoliittymän suunnittelu tien 249/ Kyläraitin/ Tiisalantien risteykseen on valmis, mutta toteutusvuosi on vielä avoinna. 

Kiertoliittymän toteuttaminen Kiikoisiin KT44/ VT11 risteykseen on ollut esillä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotte-
luissa. ELY-keskus on v. 2021 selvittänyt eri vaihtoehdot liittymän turvallisuuden parantamiseksi, mutta kiertoliittymän toteuttaminen ei 
tällä hetkellä näytä todennäköiseltä. 

Toteutunut osittain 

 

Lento-, raide- ja linja-autolii-
kenne-yhteyksien edistäminen 
Sastamalan saavutettavuuden 
parantamiseksi 

Lisätään Sastamalan Vammalan ja Karkun juna-ase-
mien hyödyntämistä Sastamalan ja Porin/Tampereen 
välisessä lähiliikenteessä (lisävuorot, yhteensovitta-
minen linja-autoliikenteen kanssa, markkinointi) 

Konsernihallinto Kansanedustajat 
Pirkanmaan liitto 
ELY 

Matkustajamäärät Vammalan ja 
Karkun asemilla 

Tampereen ja Porin välille on tullut VR:n toimesta lisävuoroja. Vammalan paikallisliikenteen vuoroja on yhteensovitettu junavuorojen 
kanssa. Matkustajamääriä ei VR:ltä kuitenkaan ole saatu. 

Tampere-Pori/Rauma -radan kehittämisselvitys on valmistunut joulukuussa 2019. 

Sastamalan raideliikenneselvitys valmistui 2021. Selvityksen perusteella Tampereelle suuntautuvan lähijunaliikenteen aloittamiselle ja 
junavuorojen lisäämiselle on hyvät edellytykset. Asia viedään eteenpäin Nokian asemajärjestelyjen valmistuttua. Vammalan ja Karkun 
asemien kaavoitusta viedään eteenpäin selvityksen tietojen perusteella. 

Toteutunut osittain 

 

Lento-, raide- ja linja-autolii-
kenne-yhteyksien edistäminen 
Sastamalan saavutettavuuden 
parantamiseksi 

Edistetään tunnin junayhteyden kehittämistä Porin ja 
Tampereen välille ja varmistetaan nopean junan py-
sähtyminen Sastamalan Vammalan asemalla 

Konsernihallinto Kansanedustajat 
Pirkanmaan liitto 
ELY 

Junien pysähtyminen Vammalan 
asemalla 
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On oltu mukana joulukuussa 2019 valmistuneen Tampere-Pori/Rauma -radan kehittämisselvityksen laatimisessa. 

2021 valmistunut Sastamalan raideliikenneselvitys tukee raideliikenteen kehittämistarvetta ja osoittaa rataosuuden tärkeyden joukkoliiken-
teessä. 

Toteutunut osittain 

 

Lento-, raide- ja linja-autolii-
kenne-yhteyksien edistäminen 
Sastamalan saavutettavuuden 
parantamiseksi 

Lisätään linja-autovuoroja Sastamalan, Tampereen, 
Huittisten ja Porin välillä vaikuttamalla ja tekemällä 
yhteistyötä linja-autoyritysten kanssa. 

Konsernihallinto Linja-autoyhtiöt 
ELY 

Linja-autovuorojen määrä 

Yhteistyötä on tehty ELYn ja liikennöitsijöiden kanssa. ELYn sekä Sastamalan ja Huittisten kaupunkien yhteistyöllä on sovittu ja kilpailu-
tettu pikavuoroliikenne Huittinen-Sastamala-Tampere. Lisävuorojen saaminen on haasteellista. Valtatiellä 11 vuorot ovat vähentyneet. 

Koronaepidemian vuoksi joukkoliikenne vuoroja on jouduttu vähentämään ja ajoittain vain välttämätöntä työmatkaliikennettä pyrittiin tur-
vaamaan. Kevään ja kesän 2020 jälkeen vuoroja on vähitellen pyritty lisäämään. 

Toteutunut osittain 

 

Lento-, raide- ja linja-autolii-
kenne-yhteyksien edistäminen 
Sastamalan saavutettavuuden 
parantamiseksi 

Osallistutaan Tampere-Pirkkalan lentoaseman mark-
kinointiin ja kehittämiseen kansainvälisten lentoyh-
teyksien ja matkustajamäärien lisäämiseksi. 

Konsernihallinto Business Tampere Matkustajamäärät 
Lentoreittien määrä 

On osallistuttu edelleen Tampere-Pirkkala lentoaseman kehittämiseen ja markkinointiin. Lentoliikenteen ohjelmaa on vuonna 2020 laajen-
nettu saavutettavuuden kehitysohjelmaksi, sillä Pirkanmaa tarvitsee kansainvälisen lentoaseman lisäksi sujuvat matkaketjut ja junayhtey-
det pääkaupunkiseudulle. Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt, että Sastamala osallistuu kehitysohjelman rahoitukseen 0,50 eu-
rolla/asukas vuonna 2020. 

Toteutunut 
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Erilainen ja erottuva kaupunkimarkkinointi 

 

Kaupunkimarkkinoinnin tehtävänä on rakentaa mielikuvaa Sastamalasta tuomalla markkinoinnin ja muiden viestinnän keinoin esille kaupungin vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. 
Positiivinen ja houkutteleva mielikuva lisää kiinnostusta kaupunkia kohtaan ja tekee siitä potentiaalisen sijoittumispaikan uusille asukkaille ja yrityksille. 

Omasta kotikaupungistaan ylpeät asukkaat ja yritykset vievät kaupungin viestiä tehokkaimmin eteenpäin. Sastamala on aktiivisten ihmisten kaupunki, jossa perheen on turval-
lista asua – ja tämän tiedon pohjalta kaupunkiin myös muutetaan. 

Strateginen valinta Toimenpide Vastuuorganisaatio Yhteistyökumppanit Mittari 

Toteuma Tila 

Ylpeä Sastamalasta – kaupunki-
laismarkkinointi 

Nostetaan Sastamalan kaupunki-markkinoin-nissa 
esille kaupungin vahvuuksia kuten Valepa, kirjapää-
kaupunki, Ritajärvi ja Ellivuori. 

Konsernipalvelut Mainostoimisto 
Mediat 
Yhdistykset 
Yritykset 

Medianäkyvyys 
Kaupungin tunnettuus ja mielikuva 

Sastamalan kaupungin vahvuudet ja kohderyhmät on tunnistettu. Kaupungin markkinoinnissa, etenkin matkailun puolella on tuotu aktiivi-
sesti esiin etenkin luontokohteita ja Ellivuorta. Uutena painopisteenä aktiivi- ja luontomatkailuun on tuotu pyöräilyä. Kirjapääkaupunkia 
sekä VaLePaa on hyödynnetty tarpeen mukaan. VaLePan kanssa kehitetty uusia, yhteistyömuotoja (mm. kenttänäkyvyys Sastamalan 
ulkopuolella, videosisältö). 

Toteutunut 

 

Ylpeä Sastamalasta – kaupunki-
laismarkkinointi 

Tehdään omille asukkaille ja yrityksille suunnattua 
viestintää, kampanjointia ja tapahtumia, joilla teh-
dään omaa laajaa kaupunkia ja sen tarjontaa tutuksi. 

Konsernipalvelut Yritykset 
Yhdistykset 
Mediat 

Asukkaiden mielikuva kotikaupun-
gistaan 

Elinkeinopalvelut tuottaa alueen yrityksille suunnattua viestintää ja tapahtumia ja esimerkiksi liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja maaseutupal-
velut tuottavat asukkaille suunnattuja tapahtumia. Viestintä tukee kaupungin yksiköitä ja tätä kautta Sastamalan sisällä tapahtuvaa markki-
nointia esimerkiksi materiaalien valmistamisen, mediatilan, sosiaalisen median markkinoinnin ja sisäisen koulutuksen sekä konsultoinnin 
muodossa. 

Syksyllä 2019 järjestettiin yhteistyössä yritysten ja TAMK ProAkatemian kanssa Tuotannon syke -yritystapahtuma sekä koko kaupungin 
yhteisenä Sastamalan 10-vuotissyntymäpäivä. Juhlavuoden aikana tuotiin oman paikkakunnan matkailu- yms. kohteita kuntalaisille tutuksi 
mm. Sastamala 10 -bongauskisan kautta. 

Sisäistä markkinointia jatketaan muun muassa sosiaalisen median kanavissa. 

Toteutunut 

 

Mekin muutetaan Sastamalaan – 
uusasukashankinta 

Toteutetaan vuosittain asumiseen liittyvä markkinoin-
tikampanja, jossa korostetaan turvallista asuinympä-
ristöä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. 

Konsernipalvelut Mainostoimisto 
Mediat 
Yhdistykset 

Medianäkyvyys 
Myydyt asuintontit 
Muuttovoitto/-tappio 
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V. 2018 ei erillistä kampanjaa, vaan jatkuvaa näkyvyyttä. Huhtikuun 2019 alusta on toteutettu isompi kampanja Mouhijärven Maisemakylät 
-kärjellä ja kampanjan jälkeen on oltu pysyvämmin esillä mm. sosiaalisessa mediassa. 

Maisemakylien tonttivaraustilanne on hyvä ja uusia tontteja lähdetään markkinoimaan keväällä 2020. Aloitus helmikuun 2020 Asta-mes-
suilta. Markkinointiin otetaan mukaan paikallisen rakennuttajan uudiskohteet Maisemakylissä sekä kerrostalokohde Mouhijärvellä. Markki-
noinnin kärki on edelleen Maisemakylissä, mutta samalla tuodaan tiettäväksi myös muita Sastamalan asumisvaihtoehtoja. 

Kevään 2020 tonttimarkkinoinnin pääkampanja peruttiin koronatilanteen vuoksi. Kesän aikana tontteja markkinoitiin hajanaisemmin toi-
menpitein. Lomien jälkeen on käynnistetty yhteistyö Mouhijärven ja Häijään alueen yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyöstä 
alueen ja koko Pohjois-Sastamalan markkinoinnin tehostamiseksi. 

Kaupungin markkinoinnin puolelta tehty alustava esitys 18.8.20 Muuttajan Oman elämän aloituspaketista (ehdotuksia mm. tonttimyyntiin ja 
aluevastaavaan (esim. kussakin kylässä asukas, joka neuvoisi uutta tulijaa)). Pilotointialueeksi ehdotettu Mouhijärvi/Häijää aluetta. 

Syksyllä tehty yhteismarkkinointiehdotus alueen kiinteistövälittäjille konkretisoitui lokakuussa aloitettuun moni-mediakampanjaan. Kampan-
jatoimenpiteiden kesto 6 kk (loka-marras 2020 ja tammi-huhti 2021). Kaupunki koordinoi toteutusta ja seurantaa. Kampanjan taustalla on 
etätöiden lisääntymisen myötä tunnistettu kasvava kiinnostus valmiisiin omakotikohteisiin. Kampanjassa tuodaan kuukausittain esille Sas-
tamalan vetovoimatekijöitä sijainnista harrastusmahdollisuuksiin. 

Koti Sastamalasta -kampanja yhteistyössä alueen kiinteistövälittäjien kanssa toteutettu 11/2020-04/2021. Kampanjalla saavutettiin hyviä 
tuloksia (verkkosivuvierailut, kiinteistövälittäjiltä tullut palaute). Lisäksi on edelleen markkinoitu pienemmillä panostuksilla mm. Mouhijärven 
Maisemakyliä. 

Toteutunut 

 

Mekin muutetaan Sastamalaan – 
uusasukashankinta 

Osallistutaan asumisen messutapahtumiin Tampe-
reella ja Porissa, ja kokeillaan pop-up markkinointi-
tempauksia kauppakeskuksissa Pirkanmaalla ja Sa-
takunnassa. 

Konsernipalvelut Matkailuyritykset 
Yhdistykset 
Kiinteistövälittäjät 

Myydyt asuintontit 
Muuttovoitto/-tappio 

Toteutettu 2018 

Tammikuu: Matka2018 (Hki)  
Helmikuu: ASTA (Tre) 
Huhtikuu: Supermessut (Tre) 
Syyskuu: Alihankintamessut (Tre) (elinkeinot hoiti itse päivystyksen) 
Lokakuu: Kirja2018 (Hki, kaupunki tarjosi puitteet, toimijat hoitivat itse) 
Pop upit toukokuussa: Porin Puuvilla ja Tampereen Koskikeskus 

Toteutettu 2019 

Tammikuu: Matka2019 (Hki)  
Helmikuu: ASTA (Tre) 
Huhtikuu: Supermessut (Tre) 
Huhtikuu: Omat Sastamala-messut 
Kesäkuu: Heinämessut (Forssa) 
Pop upit 2019 keväällä: Lempäälä Ideapark, Pori Puuvilla 

Toteutunut 
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Syyskuu: Alihankintamessut (Tre) 
Lokakuu: Kirja2019 (Hki, kaupunki tarjosi puitteet, toimijat hoitivat itse) 

Toteutettu 2020 

Tammikuu: Matka2020 
Helmikuu: ASTA (Tampere) 
Toteutettu 2021 
Syyskuu: ASTA (Tre, tapahtuma siirtyi keväältä) 
Lokakuu: Alihankintamessut (Tre) 
Tavoite toteutunut suunnitellusti koronarajoitukset huomioon ottaen. 

Mekin muutetaan Sastamalaan - 
uusasukashankinta 

Kehitetään kaupungin tarjoamaa asiakaspalvelua tu-
lomuuttajille, ja markkinoidaan uusille Sastamalaan 
töihin tuleville asuin- ja vapaa-ajanmahdollisuuksia 
kaupungissa. 

Elinkeinopalvelut Työnantajat Myydyt asuintontit 

Muuttovoitto/-tappio 

Kontaktoitujen työntekijöiden 
määrä 

Kehitystyö on aloitettu syksyllä 2019. Ei vielä konkreettisia toimenpiteitä. 

Mallin konseptointi on aloitettu Pohjois-Sastamalan osalta elokuussa 2020. 

Mallia ei ole vielä viety käytäntöön koronatilanteesta johtuneesta resurssipulasta johtuen (resurssi oli suunnattu koronaneuvontaan). 

Toteutunut osittain 

 

Mekin muutetaan Sastamalaan - 
uusasukashankinta 

Järjestetään tapahtumia, joissa markkinoidaan Sas-
tamalaa asuinpaikkana. Esim. luokkakokoustapaami-
nen valitulle ikäluokalle, yritysten avoimet ovet -
päivä, Sastamala-messut ja Wanhat Talot –tapah-
tuma. 

Konsernipalvelut Yritykset 

Yhdistykset 

Sastamalan tunnettuus ja mieli-
kuva 

Tapahtumien kävijämäärät 

Kävijöiden palaute 

1. luokkakokous järjestettiin 28.8.2018 vuonna 1993 syntyneille, Sastamalan alueella peruskoulunsa päättäneille. Seuraava vastavanlai-
nen tilaisuus on tarkoitus järjestää vuonna 2020. Vuoden 2019 aikana käynnistetään yhteistyössä yritysten kanssa toimenpiteet Sastama-
lassa töissä käyvien tavoittamiseksi (Yritysten avoimet ovet lokakuussa 2019). Lisäksi on järjestetty Sastamala-messut ja Wanhat Talot -
tapahtuma. Wanhat Talot -tapahtumassa markkinointi ei ole mukana. 

Yritysten avoimet ovet, Tuotannon Syke -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä TAMKin ProAkatemian kanssa Yrityspuisto Sykkeen alueella 
30.10.2019. Alueen yritykset lähtivät tapahtumaan mukaan kiitettävästi, mutta se ei kaikesta markkinoinnista huolimatta saavuttanut suu-
ren yleisön suosiota. 

Luokkakokous-tapahtuma (suunniteltu ajankohta syksy 2020) sekä Sastamala-messut (suunniteltu ajankohta huhtikuu 2021) päätettiin 
siirtää vallitsevan koronatilanteen vuoksi myöhempään ajankohtaan. Myös Maaseutupalveluiden organisoima Sastamalan Wanhat talot -
tapahtuma on peruttu vuoden 2020 osalta, vuoden 2019 tapahtumassa kaupunkimarkkinointi oli mukana omalla pisteellä Mouhijärven 
vanhalla puukoululla. 

Toteutunut 
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Tavoite toteutunut suunnitellusti koronarajoitusten alkamiseen asti. 

Tule meille vaan, meillä palvel-
laan! - Kehitetään Sastamalan 
kaupungin henkilöstön asiakas-
lähtöisyyttä 

Toteutetaan vaiheittain henkilöstön asiakaspalvelu-
koulutus palveluosaamisen vahvistamiseksi. 

Konsernihallinto 
 

Asiakastyytyväisyys 
Koulutettujen määrä 

Suunnittelu on aloitettu syksyllä 2019, konkreettiset toimenpiteet 2020. 

Asiakaspalveluun liittyviä koulutuksia on kirjattu koulutussuunnitelmaan 2020. 

Koulutukset on siirretty koronatilanteesta johtuen. 

Ei toteutunut 

 

Tule meille vaan, meillä palvel-
laan! - Kehitetään Sastamalan 
kaupungin henkilöstön asiakas-
lähtöisyyttä 

Kehitetään kaupungin palveluprosesseista tehokkaita 
ja ketteriä asiakasnäkökulma huomioiden. 

Konsernihallinto 
 

Asiakastyytyväisyys 

Palveluprosessien kehittäminen on aloitettu yritysten sijoittumispalveluista maankäytön ja elinkeinopalveluiden yhteistyönä. Tarkastelun 
kohteena ovat olleet muun muassa palvelu-prosessin eteneminen ja asiakasnäkökulman huomioiminen. Lisäksi on kiinnitetty huomiota 
sisäiseen tiedonkulkuun. 

Tämän johdosta on perustettu monialainen, säännöllisesti kokoontuva kehittämistyöryhmä (elinkeinot, maankäyttö, markkinointi ja kaupun-
ginjohtaja). 

Toteutunut 
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Rohkea ja innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 

 

Sastamalan vision ollessa ”Muuttovoittoinen moderni Sastamala” tulee myöskin kaavoituksen panostaa rohkeaan ja innovatiiviseen suunnitteluun.  Kaavoituksella pystytään 
mahdollistamaan kasvu, vaikka kaavoitus sinänsä ei luo kysyntää ja kasvua. 

Sastamala on tunnettu vesistöistään, luonnonkauniista maisemistaan, maaseudusta ja idyllisistä keskustakortteleistaan. Sastamalan kaupunkisuunnittelussa aiotaankin jat-
kossa rohkeammin hyödyntää näitä olemassa olevia vahvuuksia. 

Sastamalassa on olemassa oleva tiivis kaupunkimainen keskusta, joka puuttuu monilta samankokoisilta kaupungeilta. Meidän tulee vaalia ja kehittää sitä. Elävä, vetovoimainen 
keskusta toimii veturina koko Sastamalan kehitykselle ja hyvinvoinnille.  Se sykkii elinvoimaa koko Sastamalan alueelle. 

Yritystonttivaranto säilytetään monipuolisena, ja yritystontteja tarjotaan kattavasti koko Sastamalan alueella. Uutena yritystonttialueena kaavoitetaan tontteja Yrityspuisto Syk-
keeseen, josta tehdään moderni yrityspuisto olemassa olevaa infrastruktuuria, ympäristöä ja yrityksiä hyödyntäen. 

Strateginen valinta Toimenpide Vastuuorganisaatio Yhteistyökumppanit Mittari 

Toteuma Tila 

Huomioimme alueiden ja asuk-
kaiden sekä yritysten erilaiset tar-
peet kaavoituksessa 

Selvitetään kaavahankkeissa, mitä erityistä ja ainut-
laatuista voidaan mahdollistaa niin asuinalueiden 
kuin yritysalueidenkin kaavamuutoksissa ja uusien 
alueiden kaavoittamisessa (erityinen maisema / 
luonto, ekologisuus, turvallisuus, lapsiystävällisyys, 
asuminen rautatieasemien läheisyydessä) 

Maankäyttö Erityisalojen konsultit, 
suunnittelijat ja asian-
tuntijat 

Kaavahankkeiden määrä, joissa eri-
tyisyys ja ainutlaatuisuus huomioitu 

Wähätiisalan maisemakylän kaava: luonto, maisema, lapsiystävällisyys. 

2018 

1) Wähätiisalan maisemakylän kaava lainvoimainen, maisema ja uudisrakentamisen sovittaminen arvokkaaseen maisemaan. 

2) Uotsolan asemakaavan laajennus: lapsiystävällisyys (koulu ja luistelukenttä vieressä), laajat metsäalueet vieressä, isot tontit. 

3) Uotsolan koulun asemakaava lainvoimainen, mahdollistettu kerrostalojen rakentaminen sekä toimintapuiston rakentaminen arvokkaa-
seen rakennettuun kulttuurimaisemaan. 

2019 

- Selvityksessä Karkun kaavamuutosalueet ja siinä ennen kaikkea rautatieaseman hyödyntäminen, OAS tehty ja luonnos valmistelussa 

- Vammalan asemanseudun kaavamuutos, uusi luonnos valmistelussa (ongelmaksi tullut melun ja kulttuuriympäristön selvityksien tulok-
set) 

Toteutunut 
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2020 

- Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaava otettiin uudelleen työn alle vuonna 2020. Kaava hyväksyttiin valtuustossa 2020 ja se sai lainvoi-
man tammikuussa 2021. Kaava luo edellytyksiä merkittävän pientalotonttitarjonnan kasvattamiseksi ja mahdollistaa haja-asutusalueilla 
luvituksen ilman kaavaa. 

- Asemanseudun asemakaavamuutoksen laatiminen jatkuu. Kaavalla pyritään osoittamaan aseman läheisyyteen kerros- ja pientalotont-
teja. Kaavoitusta jatketaan kun lähijunaliikenneselvitys valmistuu keväällä 2021.  

- Torin ympäristön asemakaavoitus on käynnistetty keskustan kehittämissuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on alueen toimivuuden lisää-
minen, uimahallin paikan osoittaminen, uusien vesinäköalalla olevien kerrostalotonttien osoittaminen ja alueen viihtyisyyden parantaminen. 

- Mouhijärven terveysaseman asemakaava on valmistunut. Kaava mahdollistaa kevyenliikenteen reitin toteuttamisen ja mahdollistaa uu-
disrakentamista koulun läheisyyteen.  

- Karkun asemanseudun asemakaava on käynnissä. Kaavalla laajennetaan liityntäpysäköintiä, selkiytetään aseman ympäristön yhdyskun-
tarakennetta ja mahdollistetaan lisärakentaminen. Kaavoitusta jatketaan, kun lähijunaliikenneselvitys valmistuu keväällä 2021.  

- Maisemakylien asemakaavoituksen 2-vaihe on käynnistetty. Kaava mahdollistaa 26 pientalon rakentamisen.  

- Prisman rakentamisen mahdollistamiseksi käynnistettiin vuonna 2020 Vammalantien jatkeen asemakaavamuutos. Asemakaavamuutos 
hyväksyttiin valtuustossa 14.12.2020. 

2021 

-Asemakaavoituksessa on vuoden 2021 aikana reagoitu muuttuviin tarpeisiin. Vuoden alkupuolella aloitettiin uuden Vehmaistenkadun 
asemakaavan laadinta, kun todettiin, että Vareliuksen uusi koulu lisäsi lähialueen tonttikysyntää. Asemakaava saatiin hyväksymiskäsitte-
lyyn marraskuussa 2021. Tontit tulevat myyntiin vuoden 2022 keväällä.  

-Uudenlaisen asumisvaihtoehdon tarjoamiseksi on aloitettu Hopun koulun alueen asemakaavoitus. Tavoitteena perinteitä kunnioittavan 
puutalokorttelin kaavoitus kaupungin keskustaan.   

-Vuonna 2021 aloitetulla Pororannan asemakaavoituksella tarjotaan toteuttamismahdollisuus kerrostaloille, joista on järvimaisema.  

-Maisemakylien 2 vaiheen asemakaavoitusta on viety eteenpäin.  

-Väylävirasto tekee Sastamalan asema-alueen osalta kehittämissuunnittelua, jonka valmistumista odotetaan ennen alueen kaavoituksen 
jatkamista.  

Huomioimme alueiden ja asuk-
kaiden sekä yritysten erilaiset tar-
peet kaavoituksessa 

Selvitetään, onko asuinalueita, jotka eivät ole koko-
naan toteutuneet ja jotka voitaisiin kaavamuutoksilla 
saada eri elämäntyyliin sopiviksi esim. urbaanit ja 
maaseutumaiset asuinalueet. 

Maankäyttö 
 

Tunnistetut muutostarpeet kaavoissa 

2018-2019 

- Osittain tehty kaavan vanhentuneisuuden selvitys 

Toteutunut 
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- Ydinkeskustan alueen toteutuneisuusselvitys karkealla tasolla tehty. 

2020 

- Ydinkeskustan osalta kaavoja ollaan uudistamassa asumisen tarpeisiin kolmella keskeisellä alueella. 

- Vammalan ja Karkun asemanseutuja käynnissä olevissa pyritään löytämään uuden raideliikenteeseen tukeutuvia asumisratkaisuja. 

- Maankäyttö on linjannut vuoden 2021 kaavoitusohjelmaan uudentyyppisten asumisratkaisujen kaavoittamisen. Ellivuoren alueella on 
tarkoitus mahdollistaa myös asumista ja Hopun koulun aluetta ollaan kaavoittamassa puutalokortteli-tyyppiseen pientaloasumiseen. 

2021 

- Ydinkeskustassa asemakaavoja ollaan uudistamassa viidessä eri kohteessa. Keskeisenä tavoitteena on monipuolistaa asumismahdolli-
suuksia keskustan alueella.  

- Vuonna 2021 kesällä valmistunut raideliikenneselvitys antaa hyvän pohjan asemanseutujen kaavoitukselle ja uudentyyppisten asumis-
vaihtoehtojen tarjonnalle.  

- Uuden strategian pohjalta asumiseen liittyvää maanhankintaa ja kaavoitusta tullaan tulevaisuudessa suuntaamaan alakoulujen läheisyy-
teen, maisemallisesti vetovoimaisiin kohteisiin ja vapaa-ajan harrastusaktiviteettien yhteyteen. 

Huomioimme alueiden ja asuk-
kaiden sekä yritysten erilaiset tar-
peet kaavoituksessa 

Selvitetään asuntonäyttelyn järjestämistä erityisen 
teeman tai elämäntyylin pohjalta. 

Maankäyttö Rakennusliikkeet 

Rakennuttajat 

Päätös näyttelyn pitämisestä 

Tehty arvio mahdollisuuksista järjestää Mouhijärvelle puukerrostalon (esteettömyys, ekologisuus) sekä virtuaalisen asuntonäyttelyn järjes-
tämisestä Maisemakyliin ja kustannuksista. 

2018 

- Vaihtoehtotarkastelu paikasta sekä virtuaalinäyttelystä: Asemanseudun pientontit/pienasunnut, Uotsolan vanhan koulun alue puukerros-
talot ja Mouhijärven ensimmäinen maisemakylä 

- Pidetty asiasta palaveri paikallisten rakentajien kanssa. 

- Järjestetty rakennusalan yritystapaaminen aiheen tiimoilta. 

- Virtuaalinäyttelystä pidetty palaveri sekä soiteltu talopakettiedustajien kanssa. 

- Annettu tiedote virtuaalinäyttelystä. 

- Alustava kustannusarvio tehty. 

2019 

- Maisemakylien ensimmäisen vaiheen tontit asetettu varattaviksi 

- Tehty kokeiluja virtuaalimallien käyttämisestä. 

Ei toteutunut 
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2020 

- Virtuaalinäyttely ei ole herättänyt riittävää kiinnostusta, jotta toteuttaminen olisi mahdollista. 

2021 

-Virtuaalinäyttelyn toteuttamista ei ole nähty realistisena.   

Luomme mahdollisuudet elävän, 
viihtyisän, vetovoimaisen ja tur-
vallisen keskustan kehittämiseen 

Selvitetään ja edistetään ydinkeskustan uudisraken-
tamisen toteutumista. 

Maankäyttö Rakennuttajat Sopimukset uudisrakentamisesta 
(kaavoituksen osalta mahdollistami-
nen) 

Uudisrakentamisen toteutuminen 

  

Valmistelussa kaksi sopimusta ja niiden kaavamuutokset. 

- Tärkeimmät kaavamuutostarpeet selvitetty ydinkeskustan osalta 

- Kaavoitusohjelmaan 2018 on otettu 10-korttelin akm, OAS tehty, luonnosvaihtoehtoja tehty useita, neuvottelut kesken 

- Kaavoitusohjelmaan v. 2019 on otettu torin ja sen ympäristön asemakaavamuutos ja meijerin ympäristön akm. 

2020 

- Torin ympäristön asemakaavoitus, 10-korttelin kaavoitus ja Meijerin ympäristön asemakaavoitus on käynnistetty. Pororannan osalta on 
käyty keskusteluja yksityisten hankekehittäjien kanssa. Rautavedenkadun viereistä ranta-alueelle on tehty ideasuunnitelmia rantabulevar-
din toteuttamiseksi. Vetovoiman ja viihtyisyyden lisäämiseksi on määritelty nopeasti toteuttavia toimia. 

2021 

- Keskustan kehittämiseen liittyvä kaavoitus on aloitettu pienemmissä osissa. Pororannan alueen asemakaavoitus on aloitettu tavoitteena 
mahdollistaa kolmen vesinäköaloilla olevan kerrostalon rakentaminen. 

- Meijerin alueen asemakaavoitus on aloitettu tavoitteena mahdollistaa uusi elinkeinotoiminta ja vesistön rantaan sijoittuvat kerrostalot.   

Toteutunut osittain 

 

Luomme mahdollisuudet elävän, 
viihtyisän, vetovoimaisen ja tur-
vallisen keskustan kehittämiseen 

Hyödynnetään Sykettä Sastamalan Sydämeen –
hankkeessa syntyneitä kehitysideoita ja laaditaan toi-
menpideohjelma potentiaalisimpien ideoiden toteut-
tamiseksi. 

Maankäyttö 

Tekninen toimi 

Yritykset 

Yhdistykset 

Asukkaat 

Toteutuneiden toimenpiteiden määrä 

Järjestetty ydinkeskustan ideakilpailu 

Käynnistetty Sillankorvan asemakaavamuutos 

Käynnistetty 10-korttelin kaavamuutos 

Toteutunut osittain 
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Uimahallin hankesuunnitelma on laadittu v. 2019 aikana 

Sykelista on tehty, päätöksenteko tehdään idea kerrallaan talousarvion yhteydessä 

Skeittipuisto on toteutettu 

Kaavamuutostarpeet on tutkittu ja otettu ja otetaan vuosittain huomioon kaavoitusohjelmaa laadittaessa 

Ideakilpailu on pidetty 

Torialueen suunnittelu on käynnistetty ja keskeytetty. Hanke jatkuu v. 2022. 

Rantabulevardin toteuttamisesta on laadittu idealuonnokset. 

Luomme mahdollisuudet elävän, 
viihtyisän, vetovoimaisen ja tur-
vallisen keskustan kehittämiseen 

Torin ympäristön kehittämisestä ja täydennysraken-
tamisesta järjestetään arkkitehtikilpailu, joka toimii 
kaavoituksen pohjana. 

Maankäyttö Keskustan kiinteistöjen 
omistajat 

Arkkitehdit 

Suunnitelma täydennysrakentami-
sesta 

- Kilpailuohjelma tehty ja kilpailu järjestetty. Kilpailun pohjalta on laadittu keskustan yleissuunnitelma. 

- Kaavoitusohjelmaan 2018 on otettu 10-korttelin akm, OAS tehty, luonnosvaihtoehtoja on tehty useita, neuvottelut kesken. 

- Kaavoitusohjelmaan v. 2019 on otettu torin ja sen ympäristön asemakaavamuutos ja meijerin ympäristön akm. 

- Torin ympäristön asemakaavoitus on käynnistetty 2020 kehittämissuunnitelman mukaisesti.  

- Ei ole voitu viedä eteenpäin kaavoituksen resurssipulasta johtuen. 

- Torin ympäristön kehittäminen oli vuoden 2021 keskeisiä hankkeita. Alueesta laadittiin suunnitelmia ja kuultiin laajasti eri tahoja jatkotyön 
pohjaksi. Saadun palautteen perusteella torin ympäristön suunnitelmiin tehtiin merkittäviä muutoksia ja päädyttiin jakamaan kaavoitusta 
pienempinä osakokonaisuuksina. Pororannan asemakaavoitus käynnistettiin vuonna 2021.    

Toteutunut 

 

Luomme mahdollisuudet elävän, 
viihtyisän, vetovoimaisen ja tur-
vallisen keskustan kehittämiseen 

Vammaskosken sillan läheisen alueen, vanhan mei-
jerin, Sillankorvan ja kirjastoalueen, kaavoitusmah-
dollisuuksien tutkiminen uudesta näkökulmasta. 

Maankäyttö 
 

Kaavamuutokseen tarvittavat selvi-
tykset tehty 

  

- Selvitystarpeet selvitetty: rakennetun ympäristön selvitys tehty, muut mahdollisesti tarvittavat selvitykset tehdään kaavoituksen yhtey-
dessä 

- Käynnistetty Vammalan Sillankorvan akm, luonnosvaihtoehdot nähtäville 

- Siilankorvan aluetta on suunniteltu vuonna 2021 eteenpäin alueelle tulevan yksityisen toimijan kanssa. Alueen asemakaavoitus on käyn-
nissä. 

Toteutunut 
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Luomme mahdollisuudet elävän, 
viihtyisän, vetovoimaisen ja tur-
vallisen keskustan kehittämiseen 

Toteutetaan Paikat viihtyisäksi -kampanja ympäristön 
siisteyden parantamiseksi Sastamalassa. 

Tekninen toimi Asukkaat 

Yhdistykset 

Yritykset 

Kiinteistöjen omistajat 

Asukastyytyväisyys 

Matkailijoiden tyytyväisyys 

Ei toimenpiteitä vuonna 2019. 

Viheralueiden hoitoluokkien tarkastelu on tehty vuonna 2020 ja päivittämistä on jatkettu 2021. Tavoitteena on tulevaisuudessa siirtyä viher-
alueiden ylläpidossa Viherympäristöliiton päivittämiin RAMS-hoitoluokkiin. 

Alkuvuodesta 2020 lähtien useat yksityiset tahot ympäri Sastamalaa ovat raivanneet pusikoituneita maisemia ja keränneet luontoon heitet-
tyjä jätteitä yhteistyössä kaupungin kanssa. Katupuiden hoitoleikkauksia toteutettiin vuosittain keskustassa. V. 2021 rakennettiin ensim-
mäistä kertaa vuosiin uutta puistoinfraa kunnostamalla Karkun Riihipuiston lampi ja pahoin rehevöitynyt oja. 

Eri metsäalan yritykset tekivät ohjelmakaudella lukuisia puistometsäkohteita Kiikassa, Keikyässä, Vammalassa sekä Mouhijärvellä. Kiikoi-
sissa puistometsiä sekä rakentamattomia tontteja harvennettiin ns. talkoilla, joissa koneyrittäjä sai työpalkaksi energiapuut alueelta. Suo-
denniemellä Kourajärven umpeen kasvavaa rantamaisemaa on hoidettu lampaiden avulla. Keikyässä Keikyän Perikunta osallistui aktiivi-
sesti puistojen hoitoon. Karkussa ja Mouhijärvellä tehtiin puistojen hoito- ja kunnostussuunnitelmia, ja niissä korostuu aiempaa enemmän 
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja lisääminen. Mouhijärvellä on v.2021 viiden yhdistyksen yhteenliittymä raivannut talkoilla vanhan 
puukoulun umpeenkasvaneen pihapiirin ja pelastanut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kivimuurin. 

Haitallisten vieraslajien torjuntatyötä on tehty aktiivisesti vuonna 2020 ja edelleen 2021 torjuntatyötä on kehitetty. Kuntalaisia on osallistettu 
järjestämällä talkoita ketonukin luonnonsuojelualueella Nuupalassa ja vieraslajien torjuntatyössä mm. Marttilassa espanjansiruetanan 
esiintymisalueella. Puistotoimi on tuottanut myös paljon erilaista infomateriaalia haitallisten vieraslajien torjunnasta ja puutarhajätteen oi-
keaoppisesta käsittelystä. Lisäksi puistotoimi teki yhdessä ympäristönsuojelun ja markkinoinnin kanssa kaupungin kotisivuille vieraslaji-
sivuston. 

Kuntalaiskyselyä asukastyytyväisyydestä ei ole tehty, mutta positiivista palautetta on tullut. 

Toteutunut osittain 

 

Luomme modernin yrityspuiston 
Sastamalaan 

Vanhalle varikon alueelle kaavoitetaan, suunnitellaan 
ja rakennetaan moderni, omaleimainen Yrityspuisto 
Syke, jossa huomioidaan olemassa oleva infrastruk-
tuuri ja ekologisuus, mahdollistetaan yritysten yhtei-
set tukitoiminnot sekä panostetaan yrityspuiston viih-
tyisyyteen. 

Maankäyttö 

Tekninen toimi 

Yritykset Asemakaavan valmistuminen 

Yritysten palaute 

2018 

- Kaavoitus käynnistettiin ja tehtiin kaavalliset selvitykset 

2019 

- Kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja hyväksytty valtuustossa marraskuussa. 

Toteutunut 

 



 
 

 
 

                                                                                                 
15 

 

 

- Kunnallistekniikan suunnittelu on käynnistynyt. 

2020 

- Osa alueen tonteista on saatu myyntiin. Ei vielä toteutuneita kauppoja.  

- Ensimmäinen osa kunnallistekniikasta on rakennettu. 

2021 

- Ensimmäiset tontit uudelta alueelta varattu. 
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Positiivista potkua yrittäjyyteen 

 

Sastamala on vireä yrittäjäkaupunki, jonka perustana on vahva ja monialainen teollisuus. Teollisuusyritysten vaikutus alueelle on merkittävä niin työnantajina kuin palvelujen 
hankkijoina paikallisilta yrityksiltä. Sastamalan vahvuuksia ovatkin hyvin toimiva yritysyhteistyö ja laaja tuote-ja palvelutarjonta yrityksille. 

Suurimpana haasteena on toimivien yritysten sijoittumisten lisääminen Sastamalassa. Sastamalan yritysalueet ja yrityspalvelut ovat heikosti tunnettuja, joten niiden kehittämi-
nen ja markkinointi vaatii tulevina vuosina lisäpanostuksia. Erottuakseen alueen muista kaupungeista Sastamalan tarjoamien palvelujen tulee olla nopeita ja asiakaslähtöisiä. 
Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä kaupungin organisaatioiden välillä. 

Yritysten neuvonta- ja kehityspalveluissa tullaan kokemaan merkittäviä muutoksia maakuntauudistuksen myötä. Paikallinen yritys saa edelleenkin henkilökohtaista palvelua 
kaupungin elinkeinopalveluilta samalla, kun palvelut monipuolistuvat maakunnan järjestämien kasvupalvelujen avautuessa yhä useamman yksityisen palvelukumppanin tuotet-
tavaksi. 

Strateginen valinta Toimenpide Vastuuorganisaatio Yhteistyökumppanit Mittari 

Toteuma Tila 

Tuloksekkaat sijoittumispalvelut 
uuden yritystoiminnan saa-
miseksi Sastamalaan 

Vammaksen teollisuusalueesta ja sen yhteyteen kaa-
voitettavasta yritysalueesta luodaan Yrityspuisto Syke, 
jonka vahvuuksia ovat toimivat yritysverkostot, infra-
struktuuri ja tukipalvelut. 

Elinkeinopalvelut Pirkanmaan liitto 

ELY 

Yritykset 

Seutukaupungit-ver-
kosto 

Yrityspuisto Syke toimintavalmiina 
2021 

Uusien yritysten määrä 

Yrityspuisto Sykkeen tontit ovat olleet varattavissa keväästä 2020 alkaen. 

Yrityspuiston toimintamallin kehittäminen on edennyt hitaammin kuin oli suunniteltu, koska koronatilanteesta johtuen yritysten muutoshaluk-
kuus ja -tarpeet ovat normaalitilannetta haastavammat. 

Vuonna 2021 Sykkeen alueelta on varattu yritystontteja. 

Toteutunut 

 

Tuloksekkaat sijoittumispalvelut 
uuden yritystoiminnan saa-
miseksi Sastamalaan 

Luomme monialaisen palvelutiimin vastaamaan tontti-, 
toimitila- ja rakennuslupa-asioiden nopeasta ja asia-
kaslähtöisestä hoitamisesta. 

Elinkeinopalvelut 
 

Yritysten asiakastyytyväisyys 

Palvelutiimin yhteisen lean-kehitysprosessin tuloksena toimintatapoja ja yhteistyötä on tiivistetty. Maankäytön ja elinkeinopalvelujen sijoittu-
mispalvelutiimi kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko. 

Toteutunut 
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Yritystontteja ja toimitiloja markkinoidaan vuonna 2018 uudistetulla toimitilasivustolla. Toimitilasivuston käyttö on aktiivista ja sen perusteella 
tulee kyselyitä muistakin tonteista ja toimitiloista.  

Potentiaalisia sijoittujia on kontaktoitu pääasiallisesti Yrityspuisto Sykkeen puitteissa, ja kiinnostuneille on esitetty myös muita yritysaluevaihto-
ehtoja tarpeen mukaan. 

Tonttivaihtoehtoja on kartoitettu kunkin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti elinkeinopalvelujen ja maankäytön yhteistyönä. 

Tuloksekkaat sijoittumispalvelut 
uuden yritystoiminnan saa-
miseksi Sastamalaan 

Markkinoimme Sastamalan yritysalueita ja vapaita toi-
mitiloja aktiivisesti niin sähköisesti kuin osallistumalla 
tapahtumiin ja messuille sekä tekemällä suoramarkki-
nointia potentiaalisille kohderyhmille. 

Elinkeinopalvelut Mainostoimisto 

Mediat 

Toimitilojen omistajat 

Myytyjen yritystonttien määrä 

Kontaktoitujen yritysten määrä 

Yritystontteja ja toimitiloja markkinoidaan vuonna 2018 uudistetulla toimitilasivustolla. Toimitilasivuston käyttö on aktiivista ja sen perusteella 
tulee kyselyitä muistakin tonteista ja toimitiloista.  

Potentiaalisia sijoittujia on kontaktoitu pääasiallisesti Yrityspuisto Sykkeen puitteissa, ja kiinnostuneille on esitetty myös muita yritysaluevaihto-
ehtoja tarpeen mukaan. 

Tonttivaihtoehtoja on kartoitettu kunkin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti elinkeinopalvelujen ja maankäytön yhteistyönä. 

Toteutunut 

 

Sastamalalaisille yrityksille tar-
jottavat yrityspalvelut ovat asi-
antuntevia ja nopeita sekä erot-
tuvat edukseen 

Tarjoamme ja kehitämme henkilökohtaisia ja monipuo-
lisia neuvontapalveluja sekä sähköisiä palveluja yh-
dessä palvelukumppaniemme kanssa. Toimimme yh-
teistyössä maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvu-
palvelujen järjestäjien kanssa. 

Elinkeinopalvelut Pirkanmaan liitto 

ELY 

Joutsenten Reitti 

Team Finland 

Yritysten asiakastyytyväisyys 

Asiakasmäärä 

Neuvontapalvelujen tavoitettavuutta on tuettu yrityskäynneillä ja yritystapahtumilla. Palvelukumppanien kanssa on tiivistetty yhteistyötä ja 
tunnistettu jokaisen toimijan roolit yrityksiä palvellessa. Sähköisten palvelujen rooli korostuu koko ajan, joten niissä on tehty jatkuvaa paranta-
mista. Sähköiset palvelut ovat laajasti käytössä yritystapahtumien ja toimitilojen markkinoinnin osalta. 

Vuonna 2020 korostui ennen kaikkea koronatilanteeseen liittyvä neuvonta. Yrittäjille tarjottiin ensineuvontaa ja ohjausta tukien ja rahoitusten 
piiriin. 

Yksinyrittäjätukihakemuksia käsiteltiin liki 283 kpl. Hakemusten vastaanottoon ja käsittelyyn hankittiin koko Pirkanmaan yhteinen järjestelmä. 
Neuvontapalvelua järjestettiin niin ikään Pirkanmaan kuntien kanssa yhteistyössä. 

Vuonna 2021 osa yritystapahtumista järjestettiin paikan päällä terveysturvallisuus huomioiden. Yrityskäyntejä tehtiin tilanteen ja asiakkaan 
tarpeen mukaan. Koronapandemian aikana sähköisten palvelujen merkitys on korostunut. 

Toteutunut 

 

Sastamalalaisille yrityksille tar-
jottavat yrityspalvelut ovat 

Autamme yritystoiminnasta kiinnostuneita liikeidean 
kehittelemisessä aloittamalla yritysvalmentamo-

Elinkeinopalvelut ELY 

TAMK 

Yritysvalmentamosta alkunsa saanei-
den yritysten määrä 
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asiantuntevia ja nopeita sekä 
erottuvat edukseen 

toiminnan sisältäen asiantuntija-apua, vertaistukea, 
mentorointia ja potentiaalisten rahoittajien kohtaamisia. 

SASKY 

Yritykset 

Yritysten asiakastyytyväisyys 

Valmentamotoimintaa ei ole aloitettu, koska Pirkanmaan TE-palvelujen Yrittäjyysbuusti-hankkeessa tarjotaan yritystoimintaa aloittaville laajasti 
tukea ja palveluja. Lisäksi loppuvuonna 2019 aloitettiin yhteistyö Ensimetrin kanssa, jolloin aloittavien yrittäjien neuvontaa saa elinkeinopalve-
luista ja asiakkaiden käytössä on laaja asiantuntijaverkosto. 

Yritystoimintaa suunnitteleville ja alle 24 kk toimineille yrittäjille on järjestetty info- ja verkostoitumistilaisuuksia. Keväällä 2020 tilaisuudet pe-
ruttiin koronatilanteen vuoksi. Syksyllä yrittäjyysinfoja järjestettiin etäyhteyksien avulla. 

Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaan liittyvä hankehaku aukesi syksyllä 2020. Vasta kesällä 2021 saimme myönteisen päätöksen Sastama-
lan Buusti-hankkeelle, jossa yritysten valmiuksia kehittää liiketoimintaansa autetaan talous-, digi- ja vientivalmentamoiden avulla. Varsinainen 
valmentamotoiminta alkaa vuonna 2022 tammikuussa. 

Toteutunut osittain 

 

Yritysverkostotoiminnan vahvis-
taminen kasvun luomiseksi 
Sastamalaan 

Järjestämme verkostotilaisuuksia yritysten kasvun ja 
yhteistyön edistämiseksi mm. kivijalkaliikkeet, hoiva- ja 
hyvinvointiyritykset, matkailuyritykset, laaturyhmä ja te-
ollisuusyritykset. Toteutamme kokeilun kaupungin ja 
yritysten yhteisestä kohtaamispaikasta. 

Elinkeinopalvelut Sastamalan yrittäjäyh-
distykset 

Yritykset 

ELY 

Pirkanmaan Yrittäjät 

Tampereen Kauppa-
kamari 

Yritysten asiakastyytyväisyys 

Verkostotilaisuuksien määrä 

Osallistujamäärä 

Verkostotoiminta ja niihin liittyvät tilaisuudet ovat vakiintuneet osaksi normaalia elinkeinopalveluiden toimintaa. 

Vuonna 2020 suurin osa tilaisuuksista järjestettiin joko hybridinä tai kokonaan etäyhteyksien avulla. Vuonna 2021 osa tilaisuuksista järjestet-
tiin etäyhteyksin, osa paikan päällä. 

Kaupungin ja yritysten kohtaamispaikkaa ei pandemian takia toteutettu, vaan yhteisöllisen etätyötilan kehittäminen on tarkoitus tehdä Sasta-
malan Buusti-hankkeessa. 

Toteutunut osittain 

 

Yritysverkostotoiminnan vahvis-
taminen kasvun luomiseksi 
Sastamalaan 

Toimimme aloitteellisesti alueellisen elinkeinoelämän 
kehittämisessä Sastamalan näkyvyyden ja aktiivisen 
roolin vahvistamiseksi. 

Elinkeinopalvelut Pirkanmaan liitto 

ELY 

Tampereen Kauppa-
kamari Pirkanmaan 
Yrittäjät 

Seutukaupunki-ver-
kosto Naapurikunnat 

Medianäkyvyys 

Yritysten asiakastyytyväisyys 
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Tampereen Kauppakamarin aluejaoston toiminta on aloitettu Sastamalassa. Sastamala on toiminut myös aktiivisesti seutukaupunkiverkoston 
toiminnassa. Yhteistyötä on tehty muiden kaupunkien elinkeinotoimien kanssa. 

Toteutunut 

 

Yritysverkostotoiminnan vahvis-
taminen kasvun luomiseksi 
Sastamalaan 

Edistämme paikallisten yritysten mahdollisuuksia osal-
listua julkisten hankintojen kilpailutukseen tiedottamal-
la säännöllisesti hankinnoista sekä hyödyntämällä 
pienhankintajärjestelmää. 

Elinkeinopalvelut Sastamalan yrittäjäyh-
distykset 

Hankintatilaisuuksien määrä 

Pienhankintailmoitusten määrä 

Pienhankintajärjestelmä Cloudia on otettu käyttöön ja sitä on esitelty alueen yrityksille. 

Yrittäjille on järjestetty hankintatreffit, joilla hankintoja tekevät virkamiehet ja paikalliset tuotteiden ja palvelujen tarjoajat kohtaavat. 

Toteutunut 

 

Yrityslähtöisten kehityshankkei-
den toteuttaminen osaamisen 
ja toimintaympäristön kehittä-
miseksi 

Tiivis yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
kanssa koulutus-, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoi-
minnan vahvistamiseksi. 

Elinkeinopalvelut TAMK 

SAMK 

Yliopistot 

AMK-tutkintokoulutukset 

Opinnäytetöiden määrä 

Opiskelijaprojektien määrä 

Konkreettista yhteistyötä on vahvistettu TAMK:in ja SAMK:in kanssa. Sastamalassa aloitettiin maakuntatoteutuksena monimuotoinen konein-
sinöörikoulutus 2019. Sastamala on tehnyt opiskelijayhteistyötä kuten, Demola, InnoEvent ja Proakatemia. Sastamala on mukana SAMKin 
hallinnoimassa HSL Robo-hankkeessa yhdessä Huittisten ja Loimaan kanssa. Hankkeen tavoitteena on automaation ja robotisaation lisäämi-
nen pk-yrityksissä. 

Yhteistyö TAMKin korkeakouluasiamiesverkoston kanssa on ollut tiivistä. 

Toteutunut 

 

Yrityslähtöisten kehityshankkei-
den toteuttaminen osaamisen 
ja toimintaympäristön kehittä-
miseksi 

Selvitämme ja vauhditamme kierto- ja biotalouden lii-
ketoimintamahdollisuuksia toteuttamalla kehityshank-
keita esim. bioenergia ja biotuotteet. 

Elinkeinopalvelut Pirkanmaan liitto 

Business Finland 

Yliopistot 

Yritykset 

Bio- ja kiertotaloushankkeiden määrä 

Uudet bio- ja kiertotalousliiketoiminnat 

Elävän maaseudun toimesta on aloitettu biotalousyrittäjyydestä kiinnostuneiden verkoston luonti. Toteutunut osittain 

 

Yrityslähtöisten kehityshankkei-
den toteuttaminen osaamisen 
ja toimintaympäristön kehittä-
miseksi 

Edistämme alueen yritysten yhteistyötä ja kehittämistä 
kokoamalla ja hallinnoimalla yritysryhmähankkeita 
esim. digitalisaatio, robotisaatio, matkailu ja vienti. 

Elinkeinopalvelut Joutsenten Reitti 

ELY 

Toteutetut yritysryhmähankkeet 

Osallistuneiden yritysten määrä 
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Kaupunki hallinnoi Ellivuori tunnetuksi -yritysryhmähanketta. Alueen yritysten robotiikkaosaamista kehitetään HSLRobo-hankkeessa. 

Alueen matkailua kehitettiin Ellivuori Resortin kehittämishankkeessa. Yritysten kansainvälistymisvalmiuksia kehitettiin viennin edistämiseen 
tähtäävässä Kasvua viennistä -yritysryhmähankkeessa 

Toteutunut 
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Työtä ja osallisuutta 

 

Toimintaympäristön muutokset tulevat vaikuttamaan voimakkaasti kuntien lakisääteisiin tehtäviin, palvelurakenteisiin ja palvelujen tuottamistapoihin. Työmarkkinat muuttuvat ja 
sen myötä osaamisvaatimukset kasvavat. Digitalisaatio etenee työelämässä ja kaikenlaisessa arkielämään liittyvässä tiedonkulussa ja asioinnissa. Työn ja osallisuuden tukemi-
nen muuttuvassa maailmassa on yksi tärkeimmistä hyvinvointia edistävistä tehtävistä jatkossakin. 

Strateginen valinta Toimenpide Vastuuorganisaatio Yhteistyökumppanit Mittari 

Toteuma Tila 

Työllisyyspalvelut tarjotaan lähi-
palveluna ja tarjolla on mahdolli-
suus kasvokkain tapahtuvaan 
palveluun sähköisen palvelun li-
säksi. 

Toteutamme vahvaa edunvalvontaa maakunta- 
ja sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelussa 
ja alueellisessa valmistelussa työllisyyspalvelu-
jen säilyttämiseksi lähipalveluna myös tulevai-
suudessa. 

Konsernihallinto Kansanedustajat 

Pirkanmaan työllisyyskokeilu-
verkosto Kuntaliitto 

Työllisyyspalvelujen säilyminen lähi-
palveluna 

Edunvalvonta-dokumenttien määrä  

Edellinen alueellisten työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilu päättyi 31.12.2018. Kokeilun päättymisen jälkeen lähipalvelujen säilyttämiseksi 
tehtiin laajasti edunvalvontaa yhteistyössä muiden Pirkanmaan kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Kaupungin virkamiehiä on ollut kuultavana 
mm. eduskunnan valiokunnissa ja ministeritapaamisissa. Pirkanmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa tehtiin sopimus yhteistyöstä 
keväällä 2019 ja sopimuksen toteutuksessa oli mukana Seutukaupunkihanke, kossa kaupunki oli päätoteuttajana SEUTU-2 hankkeessa 
vuosina 2019-2021. 

Lähipalvelujen turvaamiseksi Sastamalan kaupunki hakeutui uuteen kuntien työllisyyskokeiluun, jota valmisteltiin intensiivisesti yhdessä 
kaikkien muiden Pirkanmaan kuntien kanssa syksystä 2019, kun Pirkanmaan kunnat valittiin uuden kokeilun toteuttajiksi. Kevään 2020 ko-
ronavirusepidemian aikana tehdyn valmistelu / kehittämistyön ansiosta pystyimme tarjoamaan lähipalveluja sekä työnhakija- että yrittäjä-
asiakkaille pandemiasta huolimatta. Palveluja tarjottiin monikanavaisesti puhelin- ja etälaittein sekä henkilökohtaisena palveluna. Alueelliset 
työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja niiden kautta on tarkoituksena siirtyä pysyvään malliin vuonna 2024, jolloin julkiset työ-
voima- ja yrityspalvelut siirtyvät kuntiin. Sastamalan kaupungin edustaja toimii työllisyyden kuntakokeilussa kuuden kunnan aluekoordinaat-
torina kokeilun toimeenpanossa. Vuoden 2021 syksyn aikana on myös valmistauduttu seuraavaan suureen muutokseen, Pohjoismaisen 
työvoimapalvelumallin tuloon toukokuussa 2022. Uuden asiakaspalvelumalin tavoitteena on tuottaa työttömille työnhakijoille intensiiviset 
palvelut kasvokkain tapahtuvana palveluna siten että työttömyyden alkuvaiheessa työttömät tavataan 2 viikon välein kolmen kuukauden ajan 
ja sen jälkeen uusi intensiivinen jakso aina 6 kk välein.  

Toteutunut 

 

Työllisyyspalvelut tarjotaan lähi-
palveluna ja tarjolla on mahdolli-
suus kasvokkain tapahtuvaan 
palveluun sähköisen palvelun li-
säksi. 

Kunta tarjoaa kaikille halukkaille työllistymistä 
edistäviä palveluja avaamalla valmennuskes-
kuksen, jossa voi harjaannuttaa omia työelämä- 
ja työnhakutaitoja. 

Työllisyyspalvelut SASKY 

Kolmas sektori 

Työttömien aktivointiaste 
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Työllisyyskokeiluissa Sastamalassa on ollut tarjolla jokaiselle asiakkaalle nimetty ns. oma palveluohjaaja / OMA-valmentaja. Ensimmäisen 
kokeilun päättyessä Aktivointiaste oli hyvin korkea yli 60% ja TYP-asiakkaiden osalta jopa yli 80%. Aktivointiasteen nousu tarkoittaa, että 
passiivinen työttömyys on saatu käännettyä aktiiviseksi toiminnaksi. Työnhakija-asiakkaille on laadittu yksilölliset palvelutarvearviot kasvok-
kain lähipalveluna. Asiakasohjausten määrä osaamisen kehittämisen palveluihin on kasvanut ja työllistämispäätösten määrä lisääntynyt 
sekä alkavien yrittäjien palveluohjausta tehostettu yritystoiminnan käynnistämiseksi. 

Paikallista yhteistyötä kehitetty erityisesti pienten työnantajien ja koulutuspalvelun tuottajien suuntaan. Sastamalassa käynnistyi seutukau-
pungeille suunnatut osaavan työvoiman saatavuutta tukevat Seutuaiko-hankkeet. Työllisyyden kuntakokeilujen valmistelu ja käynnistymis-
vaiheessa työllisyydenhoidon ekosysteemiä kehitettiin yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien kanssa paikallisesti ja alueellisesti. Osallis-
tuimme aktiivisesti myös valtion rahoittamien ja Pirkanmaan Ely-keskuksen hankkimien valmennus- ja koulutuspalveluiden sisällön suunnit-
teluun ja kokeilun käynnistyttyä olimme pilotoimassa monia uusia palveluja koulutuksenjärjestäjien ja palveluntuottajien kanssa. Koulutuk-
senjärjestäjistä keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet SASKY ja Sastamalan opisto, jotka molemmat saivat jatkuvan oppimisen tuen 
rahoitusta näihin pilotointeihin, jotka suuntautuivat työllisyyden kuntakokeiluihin. 

Uusien kokeilujen käynnistyminen siirtyi vuoden 2021 maaliskuun alkuun lainvalmistumisen ja Te-hallinnon asiantuntijoiden siirtymiseen 
liittyvien rekrytointiprosessien viivästymisen takia. Keväällä 2020 keskityttiin koronavirusepidemian aiheuttamien negatiivisten vaikutusten 
torjuntaan (työnhakijamäärien kasvu ja yritysten toimintamuutokset). Työllisyyspalvelut ottivat vastuulleen TYP-työnhakijoiden palvelut pan-
demian aikana. Palvelutuotanto siirrettiin puhelimella ja etälaitteilla tapahtuvaksi palveluksi nopealla aikataululla ja asiakkaiden palvelutar-
peista huolehdittiin myös pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. 

Kokeilujen käynnistymisen jälkeen Sastamalan kaupungin palveluvastuulle siirtyi noin 1000 kokeilun kohderyhmään kuuluvaa työtöntä työn-
hakijaa. Kaikki kokeiluun siirretyt asiakkaat on kontaktoitu ja työllistymissuunnitelmat on laadittu lähipalveluina. 

Toteutunut 

 

Turvataan kuntalaisten osaami-
nen tarjoamalla elinikäisen oppi-
misen mahdollisuuksia sekä 
edistetään osallisuutta ja yrittä-
jyyttä yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa. 

Lisätään kaupungin koulutustarjontaa kansa-
laisten digitaitojen vahvistamiseksi. 

 
  

Sivistyspalvelut Työllisyyspalvelut 

SASKY 

Koulutustarjonnan määrä 

Osallistujamäärä 

Asukastyytyväisyys 

Sastamalan Opisto on toteuttanut koulutusta digitaitojen lisäämiseksi ja työllisyyden kuntakokeilun alkamisen jälkeen myös muita valmen-
nus- ja koulutuspalveluja työttömille työnhakijoille. Asiakasohjaus on tehty työllisyyspalveluista. 

Toteutunut 

 

Turvataan kuntalaisten osaami-
nen tarjoamalla elinikäisen oppi-
misen mahdollisuuksia sekä 
edistetään osallisuutta ja yrittä-
jyyttä yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa. 

Luodaan yrittäjyyskasvatuspolku varhaiskasva-
tuksesta toisen asteen koulutukseen työelämä-
valmiuksien ja yrittäjyyden edistämiseksi. 

Sivistyspalvelut SASKY 

4H-yhditykset 

Yrittäjäyhdistykset 

Yritykset 

Prizztech 

Yrittäjyyskasvatuksen kattavuusaste 

Nuorisovaltuuston palaute 
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ELY 

Sivistystoimen osalta vuoden 2019 tavoitteena: Luodaan yrittäjyyskasvatussuunnitelma yhteistyössä elinkeinopalveluiden, perusopetuksen 
ja yrittäjien kanssa. Koulutetaan henkilöstöä. 

Toteutunut osittain 

 

Turvataan osaavan työvoiman 
saatavuus työelämän tarpeisiin. 

Vahvistetaan Sastamalan kaupungin ja amma-
tillisen koulutuksen yhteistyötä kuntalaisten 
osaamisen kehittämiseksi koulutuksen ja työs-
säoppimisen keinoin. 

Konsernihallinto 

Sivistyspalvelut 

SASKY 

Yritykset 

ELY 

Työttömyys-% 

Yritysten asiakastyytyväisyys 

Työvoimakoulutukset/ 

Työvoimakoulutuksen opintovuodet 

Työttömyysprosentti oli kokeilun päättyessä 2018 6,4%. Vuonna 2019 8,1%, 2020 11,2% (tilastotiedot joulukuulta) ja vuoden 2021 marras-
kuussa 6,3% 

Sastamalan työttömyysprosentti laski merkittävästi 2017-2018 työllisyyskokeilun aikana. Alueellisissa työllisyyskokeiluissa asiakasohjauksen 
toimivalta oli kunnilla. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi painopistettä siirrettiin kokeilun aikana koulutusohjaukseen ja yritys-
yhteistyöhön. Säännölliset tapaamiset kunnan elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspalvelujen välillä käynnistyi. Kokeilussa saatuja hyviä käytän-
töjä pyritään jatkamaan tiivistämällä paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä mm. seutukaupunkiverkoston hankkeilla, jotka käynnistyivät 
syksyllä 2019. 

Työttömyysprosentti lähti nousuun kokeilujen päätyttyä 2018 ja asiakasohjaus TE-toimistosta toimi huonosti. Kaupungin työllisyyspalvelut 
panosti koulutus- ja työnhaun ryhmiin työnhakija-asiakkaiden palveluissa sekä yhteistyöhön koulutuskuntayhtymän ja yritysten kanssa. Työl-
lisyyskokeilun päättymisen jälkeen Saskystä saadun tiedon mukaan asiakasohjaus koulutuksiin tyrehtyi. 

Keväällä koronaviruspandemian seurausten vuoksi työttömien määrä melkein kaksinkertaistui muutamassa kuukaudessa. Sastamalan työt-
tömyysprosentti oli vuonna 2019 joulukuun lopussa 8,1 % ja nyt 2020 samana ajankohtana 11,2 %. 

Kuntien työllisyyskokeilujen alkamista valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Läntisen Pirkanmaan valmiste-
lua on johdettu Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelujen koordinoimana Pirkanmaan kokeilun valmisteluryhmän työskentelyyn osallistu-
malla. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Kokeilujen käynnistyessä työttömyysprosentti oli 9,5% ja marraskuussa 2021 
6,3%, kun kokeilut ovat olleet käynnissä reilun puoli vuotta. Paikallisella tasolla osaavan työvoiman saatavuutta on tuettu verkostoitumalla ja 
yhteisillä hankkeilla ja toiminnalla työllisyys-, elinkeino- ja koulutuspalvelujen sekä SeutuAiko -hankkeiden välillä. SeutuAiko -hankkeet päät-
tyivät elokuussa 2021. 

Toteutunut 
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Elävä maaseutu 

 

Elävän maaseudun kehittämisen kärjet ovat maatalouden ja maaseudun kehittäminen, maaseudun vetovoiman, ja hyvinvoinnin tukeminen sekä bio-, digi- ja muun osaamista-
louden edistäminen.  Ilman elinvoimaista maataloutta ei ole hyvinvoivaa ja elävää maaseutua. 

Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on maatalouden lisäksi mahdollisuuksia erilaiselle maaseutuyritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle. 
Maatalous ja maaseutu tarjoavat ratkaisuja sekä hyvinvointiin että ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Metsät ja muu biomassa sekä ympärivuotinen kasvipeitteisyys sitovat 
yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä ja ne toimivat merkittävinä hiilinieluina.  

Puhdas luonto, viihtyisä maaseutuympäristö sekä toimivat tie- ja tietoliikenneyhteydet houkuttelevat maaseudulle yrittäjiä, asukkaita ja matkailijoita. Sastamalan vireät kylät 
edistävät osaltaan alueen viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. Sastamalan maaseutu on kaupungin vihreä sykkivä sydän. 

Strateginen valinta Toimenpide Vastuuorganisaatio Yhteistyökumppanit Mittari 

Toteuma Tila 

Turvataan maaseudun elinvoi-
maisuus panostamalla osaami-
seen 

Kehitetään maaseutumyönteisyyttä kytkemällä maaseutu-
vaikutusten vuosittainen arviointimenettely osaksi talousar-
vion laadintaa 

Konsernihallinto ELY, Pirkanmaan liitto Maaseutuvaikutusten arviointi 
käytössä 

Kainuussa ja Pirkanmaalla pilotoitiin Kuntaliiton toimesta maaseutuvaikutusten arvioinnin työkalua sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Maa-
seutujohtaja oli Pirkanmaan maakunnallisen asiantuntijaryhmän jäsen. Maaseutuvaikutusten arvioinnista järjestettiin neljä yleisö- ja informaatioti-
laisuutta, joista yksi Sastamalassa. 

Toteutunut 

 

Turvataan maaseudun elinvoi-
maisuus panostamalla osaami-
seen 

Liitetään maaseutuyritysten neuvonta- ja kehityspalvelut 
osaksi elinkeinopalveluita maakuntauudistuksen myötä. 

Elinkeinopalvelut 

Elävä maaseutu 

ELY 

Proagria 

MTK-yhdistykset 

Yrittäjäyhdistykset 

Palveluiden uudelleen organi-
sointi tehty 

Maaseutuyritysten asiakastyy-
tyväisyys 

Maakuntauudistus ei toteutunut. Maaseutuyritysten neuvonta- ja kehityspalvelut on liitetty osaksi elinkeinopalveluita. Toteutunut 

 

Turvataan maaseudun elinvoi-
maisuus panostamalla osaami-
seen 

Kehitetään maaseudun asukkaiden ja yrittäjien osaamista 
järjestämällä informaatio- ja koulutustilaisuuksia: digitalisaa-
tio, biotalous, maaseutuyrittäjyys, tukiasiat ja uudet maata-
loustuotteet. 

Elävä maaseutu ELY, naapurikunnat Maaseutuyrittäjien asiakastyy-
tyväisyys 
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Tilaisuuksien palaute 

Sähköisten tukihakemusten %-
määrä 

Vuonna 2020 yrittäjyys- ja tukiasioista on järjestetty neuvontatilaisuuksia (8 kpl). Sähköisestä asioinnista pienryhmäkoulutuksia ja neuvontaa. 
Maatalouden tukilomakkeista jätettiin sähköisesti 98,8 %, lomahakemuksista 60 % ja yksityistiehakemuksista 100 %. Palaute on ollut kiitettävää. 

Toteutunut 

 

Turvataan maaseudun elinvoi-
maisuus panostamalla osaami-
seen 

Vaikutetaan aktiivisesti maakuntauudistuksen toteutukseen. 
Tavoitteena on säilyttää maaseutu- ja lomituspalvelupiste 
Sastamalassa. 

Konsernihallinto Pirkanmaan liitto 

ELY 

Kansanedustajat 

Palveluiden säilyminen Sasta-
malassa 

Maaseutu- ja lomitushallinto on säilynyt Sastamalassa. 

Maatalouslomituksen Lempäälän paikallisyksikkö on yhdistynyt Sastamalan paikallisyksikköön 1.1.2021 alkaen. 

Toteutunut 

 

Tuetaan maatalouden ja maa-
seudun hyvinvointia ja biota-
loutta sekä ilmastonmuutoksen 
positiivista kehitystä 

Edistetään uusiutuvan energian, tuuli- ja aurinkoenergian 
sekä biokaasun, käytön lisäämistä tiedottamalla ja osallistu-
malla kehityshankkeisiin. 

Elävä maaseutu Suomen Metsäkeskus 

Joutsenten Reitti 

ELY 

Proagria 

MTK 

Pirkanmaan liitto 

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö 

Tuuli- ja aurinkoenergiaan sekä 
biokaasuinvestointeihin liitty-
vien hankkeiden määrä 

Elävä maaseutu on tehnyt yhteistyötä Suomen Metsäkeskuksen hankkeen (Biobisnestä Pirkanmaalle) kanssa. Järjestimme Sastamalassa aurin-
koenergiapäivän sekä biokaasuseminaarin. Elävä maaseutu on tehnyt myös yhteistyötä ja järjestänyt yleisötilaisuuksia Pirkanmaan Metsälogis-
tiikka- ja Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeiden kanssa. 

Toteutunut 

 

Tuetaan maatalouden ja maa-
seudun hyvinvointia ja biota-
loutta sekä ilmastonmuutoksen 
positiivista kehitystä 

Luodaan biotalousyrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto 
biotalousosaamisen lisäämiseksi Sastamalassa. 

Elävä maaseutu Suomen Metsäkeskus 

MTK 

Proagria 

Satafood 

Verkostotilaisuuksiin osallistu-
neiden määrä 

Tilaisuuksien määrä 
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ELY 

Joutsenten Reitti 

Elävä maaseutu on tehnyt yhteistyötä monen biohankkeen kanssa järjestämällä Sastamalassa aurinkoenergiapäivät (osallistujia 70 henkilöä) 
sekä biokaasuseminaarin (osallistujia 55 henkilöä). Biotalousyrittäjyydestä kiinnostuneiden verkoston luonti on aloitettu. Sastamalan yksityistiese-
minaarissa oli 120 osallistujaa. 

Toteutunut 

 

Vahvistetaan maaseutualuei-
den vetovoimaa, matkailuyrittä-
jyyttä, kylien kehittämistä, aluei-
den kulttuuria ja maaseutuasu-
mista. 

Tuodaan valtakunnallisesti esille Rautaveden kansallismai-
semaa ja muita arvokkaita maisemia sekä omaa talonpoi-
kaiskulttuuriamme toteuttamalla tapahtumia ja niihin liittyvää 
viestintää esim. Ritajärven luonnonsuojelualue, Sastamalan 
Wanhat Talot ja muut maaseututapahtumat. 

Elävä maaseutu Mediat 

Yritykset 

Yhdistykset 

Medianäkyvyys Maaseututa-
pahtumien lukumäärä 

Tapahtumista saatu palaute 

Sastamalan Wanhat Talot -tapahtumaa ei voitu järjestää vuosina 2020-2021. Maaseutujohtaja on järjestänyt erilaisia ostosmatkoja maaseutuyri-
tyksiin. Saikkalanjoen kunnostukseen saatiin ELY-keskuksen avustus. Kunnostustyö on saanut myönteistä julkisuutta. Pyhän Olavin kirkon vene-
vajan kattamistalkoot ylittivät television uutiskynnyksen. Sastamalan kukkapellot ovat saaneet positiivista näkyvyyttä useana vuonna. Palaute ja 
medianäkyvyys kaikista toimista ja hankkeista on ollut kiitettävää. 

Toteutunut 

 

Vahvistetaan maaseutualuei-
den vetovoimaa, matkailuyrittä-
jyyttä, kylien kehittämistä, aluei-
den kulttuuria ja maaseutuasu-
mista. 

Kehitetään maaseudun elinvoimaa lisäämällä tiedotusta ke-
sämökkiläisille sekä aktivoimalla kyläyhdistyksiä. 

Elävä maaseutu 

Konsernipalvelut 

Mediat 

Joutsenten Reitti 

Yritykset 

Yhdistykset 

Kesämökkiläisten palaute 

Kaupungin tukemien kyläyhdis-
tysten määrä 

Kylätilaisuuksien määrä 

Kaupunki on tukenut noin 30 kyläyhdistyksen toimintaa. Vuoden 2020 helmikuussa järjestettiin järjestö- ja kylätilaisuus (osallistujia 45). Korona-
aikana tilaisuuksia ei järjestetty. 
Kaikille kesämökkiläisille on lähetetty kesäkirjeet vuosittain konsernipalvelujen toimesta. 

Toteutunut 
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Visit Sastamala 

 

Sastamalan matkailutarjonta on Pirkanmaan kärkeä heti Tampereen jälkeen. Sastamalan valtakunnallisen tunnettuuden lisääminen matkailukaupunkina tuo meille lisää matkai-
lijoita, piristää elinkeinoelämää ja tuo näkyvyyttä koko kaupungille. Matkailukohteet sekä tapahtumatarjonta virkistävät myös paikallisten asukkaiden elämää. Tärkeimpiä kehi-
tyskohteita ovat matkailukohteiden uudistaminen, matkailuyritysten yhteistyö ja palveluiden tuotteistaminen yhteisiksi palvelupaketeiksi. 

Strateginen valinta Toimenpide Vastuuorganisaatio Yhteistyökumppanit Mittari 

Toteuma Tila 

Vahvistetaan Sastamalan valta-
kunnallista tunnettuutta matkai-
lukaupunkina 

Matkailumarkkinoinnin kärkiä ovat aktiivi- ja luontomatkailu 
sekä kulttuuri- ja lapsiperhekohteet. Kohdistetaan markki-
nointia näiden kohteiden asiakasryhmille yhdessä matkailu-
toimijoiden kanssa (digimarkkinointi, messut, matkailuesite). 

Elinkeinopalvelut Mediat 

Mainostoimisto 

Matkailuyritykset 

Visit Tampere 

Visit Finland 

Sastamalan matkailukohteiden 
tunnettuus 

Medianäkyvyys 

Matkailijamäärät 

Markkinointia on tehty monikanavaisesti: erilaiset tapahtumat, matkailuesite, muut materiaalit, printti- ja digimediat sekä some. 

Yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa on kehitetty ja on jatkettu yhteistyötä Visit Tampereen kanssa. Keväällä toteutettiin aiempien vuosien ta-
paan yhteismarkkinointikampanja toimijoiden kanssa teemalla Loma on lähellä Sastamalassa. Kampanjassa kohteena Pirkanmaa, Satakunta, 
printtilehdet (AL, SK), digimarkkointin Sanoman verkossa, ratikkanäytöt, somemarkkinointi sekä googlen hakusanat ja remarketin. Lisäksi muuta 
kesän kattomarkkinointia alueen kesälehdissä 50-60 km säteellä ja somessa ulottuen myös Kanta-Hämeeseen ja Varsinais-Suomeen. 

Visit Sastamala on aktiivinen somekanavissa Facebooki ja Instagram. Julkaisut ovat omia ja toimijoiden julkaisuja, joita jaetaan. Somessa teh-
dään sekä ilmaista että maksullista markkinointia. 

Toteutettiin yhdessä markkinoinnin kanssa myös TikTok -kampanja, jossa yhdessä videossa kohteena oli lapsiperheet ja toisessa nuoriso. Herra 
Hakkarainen seikkaili eri puolilla Sastamalaa yhdessä nuorison tunteman tubettajan kanssa. 

Toteutunut 

 

Vahvistetaan Sastamalan valta-
kunnallista tunnettuutta matkai-
lukaupunkina 

Panostamme palvelevaan matkailuneuvontaan ja sen palve-
luiden uudistamiseen 

Elinkeinopalvelut Sastamalan seudun op-
paat 

Matkailuyritykset 

Asiakastyytyväisyys 

Matkailuinfon kävijämäärä 

Matkailuinfot ovat toimineet läpi vuoden Pukstaavissa ja Mouhijärven kapsäkissä. Kesällä 2021 perustettiin kesäinfo torille yhteen matkailun ko-
juun. Kojussa oli päivystys keskiviikkoisin ja lauantaisin toripäivinä. Kesäinfosta tuli hyvää palautetta ja matkailu tavoitti ihmisiä, jotka eivät muuten 
olisi hakeutuneet infon pariin, niin asukkaita kuin matkailijoitakin. Opastusjärjestelyissä kumppanina Sastamalan seudun oppaat. Opastusten 
määrä pysyi vähäisenä koronan vuoksi. 

Toteutunut 
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Lisätään matkailun positiivisia 
vaikutuksia - euromääräinen 
matkailutulo, kävijämäärä ja 
matkailijoiden viipymän piden-
tyminen  

Lisätään kirjakorttelin toimijoiden yhteistyötä, uudistetaan 
Herra Hakkaraisen talon toimintaa ja työskennellään Tatu ja 
Patu –elämyskohteen mahdollistamiseksi. 

Elinkeinopalvelut Kirjailijat 

Kirjakorttelin matkailuyri-
tykset ja kivijalkaliikkeet 

Joutsenten Reitti 

ELY 

Matkailijamäärät 

Matkailijoiden asiakastyytyväi-
syys 

Tatu ja Patu –elämyskohteen 
toteutuminen 

Tatu ja Patu -elämyskohteen suunnittelu on toistaiseksi tauolla.  

Herra Hakkaraisen talon kehittämistyö on jatkunut, mutta varsinaista näyttelyn uusimista ei ole aloitettu. 

Kirjakorttelin toimijoiden yhteistyön tiivistämistä on tehty tapahtumien yhteydessä. 

Toteutunut osittain 

 

Lisätään matkailun positiivisia 
vaikutuksia - euromääräinen 
matkailutulo, kävijämäärä ja 
matkailijoiden viipymän piden-
tyminen  

Kehitetään ja tuotteistetaan luontokohteiden, Ritajärvi, Ota-
mus ja Ellivuori, matkailupalveluja sekä hyödynnetään Ko-
kemäenjoen vesistöjä virkistyskäytössä. 

Lisäksi selvitetään veneily-yhteyden avaamista Kulovedeltä 
Pyhäjärvelle. 

Elinkeinopalvelut Matkailuyritykset 

Yhdistykset 

Sastamalan seudun op-
paat 

Visit Finland 

Visit Tampere 

Joutsenten Reitti 

ELY 

Ekokumppanit 

Tuotteistetut matkailupalvelut 
lkm 

Matkailijoiden määrä 

Matkailijoiden asiakastyytyväi-
syys 

Veneily-yhteyden avaamisen 
toteutettavuus selvitetty 

On julkaistu 8 uutta pyöräilyreittiä eri puolille Sastamalaa, reitit löytyvät matkailusivustolta pdf-karttoina sekä digikarttoina kaupungin karttapalve-
lusta, valtakunnallisesta Lipas-palvelusta sekä sitä käyttävistä Retkikartasta ja Karttaselaimesta. Karttoja on jaettu painettuna lähes 10 000 kpl 
matkailuinfoissa ja kohteissa. 

Reitit ovat saaneet paljon kiitosta ja niillä on ollut hyvin kulkijoita niin asukkaita kuin matkailijoitakin. Pyöräilyasioiden edistäminen palvelee sekä 
matkailua että asukkaita.  

Polkupyörämatkailun reittityö jatkuu yhteistyössä Ekokumppanien Järvien reittien kanssa. Olemme kokonaisuuden reittikartalla Rauta- ja Kulove-
den kierroksilla. Järvien reitit on uusi nimi koko PyhäNäsi -kokonaisuudelle, joka on valtakunnallisesti tunnettu pyöräilyreitistö.  

Reitit ja kartat on suunniteltu niin, että ne ohjaavat myös nähtävyyksiin, luontokohteisiin ja palveluihin reittien varrella ja lähistöllä.  

Luontokohteissa yleisestikin on ollut paljon kävijöitä tänä keväänä ja kesänä. Ollaan edelleen päivitetty Ellivuoren reittikarttaa keväällä 2021 päät-
tyneessä hankkeessa sekä uusittu viitoitus valtakunnallisen virkistysalueavustuksen (korona-avustus) varoin. Alueelle on myös tehty isot infotau-
lut. 

Toteutunut 
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Veneily-yhteyden avaamiseen liittyvä selvitys on siirretty Pirkanmaan liiton tehtäväksi. 

Lisätään matkailun positiivisia 
vaikutuksia - euromääräinen 
matkailutulo, kävijämäärä ja 
matkailijoiden viipymän piden-
tyminen  

Edistetään majoitustarjonnan lisäämistä Sastamalassa to-
teuttamalla majoitustarveselvitys, tiedottamalla vuokra- ja 
maatilamajoituksen mahdollisuuksista sekä selvittämällä ho-
tellitarjonnan lisäämistä. 

Elinkeinopalvelut Yritykset 

Hotellit 

Kiinteistön omistajat 

Hotelliketjut 

Majoituskapasiteetin määrä 

Vuonna 2018 on selvitetty majoituskapasiteetin määrää omana työnä. Matkailutuloselvitys valmistui syksyllä 2019 yhteistyössä Pure Pirkanmaa -
hankkeen kanssa. Kyseessä on koko Pirkanmaan kattava selvitys, jossa sijoituimme erinomaisesti ollen selkeästi Pirkanmaan kakkoskunta mat-
kailun euromääräisissä vaikutusissa.  

Majoituspaikkojen määrät ovat lisääntyneet yrityksissä edelleen. 

On välitetty tietoa lähialueiden tilaisuuksista aiheena kotimajoituksen järjestäminen (mm. SAMK järjestämiä ilmaisia tilaisuuksia) 

Toteutunut 

 

Lisätään matkailun positiivisia 
vaikutuksia - euromääräinen 
matkailutulo, kävijämäärä ja 
matkailijoiden viipymän piden-
tyminen  

Kehitetään matkailuyritysten verkostotoimintaa järjestämällä 
kiinnostavia verkostotilaisuuksia, välittämällä matkailualan 
uutta tietoa sekä osallistumalla matkailualan kehityshankkei-
siin. 

Elinkeinopalvelut Visit Tampere 

Visit Finland 

SASKY 

Ahlmanin opisto 

Joutsenten Reitti 

ELY 

Matkailuyritysten asiakastyyty-
väisyys 

Aktiivisten matkailuyritysten 
määrä verkostossa 

Matkailuilta järjestettiin webinaarina sekä jaettiin tietoa koronatilanteesta ja muiden toimijoiden tilaisuuksista. Viestintä on painottunut paljon ko-
rona-aiheiseen tiedottamiseen, mutta myös kotimaan matkailun ajankohtaiseen nostamiseen. 

Visit Sastamala on mukana Pyhän Olavin reitin verkostossa sekä uutena Merikarhun kierroksessa ja Historiallinen Turuntie -hankkeessa, jotka 
kulkevat pääosin samoja reittejä. 

On informoitu yrityksiä ilmaisesta Tervetuloa pyöräilijä -merkistä ja meilä muutama liittyikin siihen. Se on palveluiden kehittämistä ja lisänäkyvyyttä 
tälle käyttäjäryhmälle. 

Tänä vuonna tiedonjako oli vahvasti koronapainotteista. 

Toteutunut 

 

Luodaan kaupunkiin sykettä tu-
kemalla Sastamalan laajaa ja 
värikästä tapahtumatarjontaa 

Tehdään yhteistyötä sastamalalaisten yhdistysten ja yritys-
ten kanssa tapahtumien tuotannossa, kehittämisessä ja 
markkinoinnissa. Tavoitteena on tapahtumien näkyvyyden 
ja kävijämäärien lisääminen 

Elinkeinopalvelut Yritykset 

Yhdistykset 

Tiedotusvälineet 

Tapahtumien medianäkyvyys 

Tapahtumien määrä 

Tapahtumien kävijämäärät 
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Joutsenten Reitti 

Matkailu oli mukana toteuttamassa Velo Sastamala pyöräilytapahtumaa yhteistyössä Sastamalan Opiston kanssa. Tapahtuma koostui viidestä 
reitistä eri puolilla Sastamalaa, ajanotollisesta kuntoajosta sekä ohjelmallisesta tapahtumatorista Kaalisaaressa. Mukana oli myös suuri määrä 
kaupungin yksiköitä, erilaisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Rahoitus tuli Joutsentenreitiltä ja tapahtuma sai hyvin näkyvyyttä sekä kiitosta yleisöltä, toi-
mijoilta ja rahoittajalta. 

Toteutunut 

 

Luodaan kaupunkiin sykettä tu-
kemalla Sastamalan laajaa ja 
värikästä tapahtumatarjontaa 

Osallistutaan kivijalkaliikkeiden ja torin tapahtumien kehittä-
miseen, tuotantoon ja markkinointiin mm. Tyrwäyspäivät ja 
Sastamalan joulunavaus. 

Elinkeinopalvelut Yritykset 

Yrittäjäyhdistykset 

Yhdistykset 

Joutsenten Reitti 

Asiakaspalaute tilaisuuksista 

Kävijämäärät 

Kivijalkaliikkeet on koottu Kauppiasverkostoksi, jossa on kehitetty Tyrwäyspäivien toteutusta ja markkinointia. 

Päästiin toteuttamaan molemmat Tyrwäyspäivät, keväällä ja syksyllä. Toteutettiin myös ylimääräiset markkinointikampanjat paikallisten palvelui-
den käyttämisestä. 

Vanhan ajan joulumarkkinat sekä yhteistyössä suunniteltu kaupallisen joulun avaus Vammalan yrittäjien kanssa jouduttiin perumaan koronan 
vuoksi. Tilalle tehtiin viime vuodelta tuttu Osta joulu Sastamalasta kampanja (logo, ilmoitukset, markkinointi) sekä vietiin neljä markkinakojua to-
rille joulumyyntiä varten. 

Elinkeinopalvelut edesauttoi myös jouluisen pop-up "kauppahallin" toteutumista Torikeskukseen. Toteuttajana Sastamalan naisyrittäjät. 

Toteutunut 

 

 
 


