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1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa 
noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten 
arvioimisesta.  

OAS:n tarkoituksena on antaa selkeä käsitys kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista ja 
selvittää miten ja milloin osalliset voivat vaikuttaa kaavoitusprosessiin ja mistä he saavat 
tietoa kaavoituksesta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko 
suunnittelutyön ajan ja on nähtävillä kaupungin www-sivuilla (sastamalankaupunki.fi) sekä 
yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla Sastamalan kaupungintalolla Aarnontie 2 A, 
2.kerros.  

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

 VIREILLE TULO 

Maisemakylät II asemakaava on mukana käynnistettävänä asemakaavahankkeena 
Sastamalan kaupungin 2020-2021 kaavoitusohjelmassa. 

Sastamalan kaupungin tonttitarjontaa on lisätty Mouhijärven Häijään seudulla 
kaavoittamalla ensimmäinen maisemakylä nimellä Mouhijärven maisemakylien 
Wähätiisalan asemakaava. Ensimmäisessä vaiheessa, keväällä 2019 varattavaksi asetetut 
tontit on varattu yhtä lukuun ottamatta. Toisen vaiheen tontit asetettiin varattavaksi 
27.4.2020. Ensimmäisen päivän aikana varattiin kaksi tonttia, joista toinen on rivitalon 
mahdollistava kolmen tontin kokonaisuus. Kaupunki varautuu turvaamaan tonttivarannon 
alueella kaavoittamalla järjestyksessään toisen maisemakylän, sillä tonteilla on ollut 
kysyntää. Tavoitteena on lisäksi yhdistää Uotsolan ja Häijään taajamat kaavallisesti ja 
mahdollistaa alueelle monipalvelukeskus, joka voi pitää sisällään erialisia toimintoja. 

Sastamalan kaupunki on tilannut aikaisemmin Terhi Kupilalta kaupungin omistamalle 
alueelle diplomityön, joka on valmis ja hyväksytty Tampereen teknillisessä yliopistossa 
toukokuussa 2014. Diplomityön nimenä on ”Maisema, asumisvisio ja suunnittelukäsikirja; 
Asuinaluesuunnitelma Mouhijärvelle”. 

 

KUVA 2: Havainnekuva diplomityössä esitetystä tulevaisuuden visiosta 



Työn tehtävänantona oli tarjota kokonaisvaltaisia idealuonnoksia kaavoituksen tueksi 
koskien Tiisalan alueen asemakaavaa. Tarkoitus oli tutkia uusien pientalojen 
rakentamismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia luoda houkutteleva ja nykyaikainen ”kylä” 
osaksi olemassa olevaa kyläkudelmaa. Uusi rakentaminen on soviteltava maisemallisesti 
arvokkaiden peltoalueiden ja luontokohteiden kanssa sopusointuun. 

Terhi Kupilan diplomityössä on pohdittu taitavasti ja monipuolisesti maaseutuasumista ja se 
on laadittu varsin laajalle alueelle ja tulee toimimaan hyvänä apuna kaavoitukselle. 
Diplomityössä asuinrakentaminen on sijoitettu neljään eri kokonaisuuteen, neljään ”kylään”. 

Työtä on esitelty kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä järjestetyssä 
informaatiotilaisuudessa 23.6.2014.  

Diplomityön Mukaisista kylistä on kaavoitettu jo ensimmäinen, 1. Laella-niminen kylä. 
Mouhijärven maisemakylien Wähätiisalan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
18.6.2018. Nyt on tarkoitus kaavoittaa diplomityössä esitetty reunalla-niminen kylä. 
Loppuosa maa-alueesta jätetään kaavoitettaviksi tulevaisuudessa tarpeen mukaan.  

 

 

KUVA 3: Suunnittelualue suuntaa antavasti suhteessa diplomityöhön 



 SUUNNITTELUALUE 

 

KUVA 4: Ortoilmakuva suunnittelualueesta ja sen ympäristöstä.  

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan Mouhijärvellä Häijään ja Uotsolan taajamien välillä 
Tiisalantien eteläpuolella. Saikkalanjoki toimii suunnittelualueen etelärajana. 
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 18,4 ha. 

 VAIKUTUSALUE 

Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat kuten esim. vaikutukset 
liikenteeseen ja maisemaan. Koko kaupungin osalle tulevat esim. yhteiskuntataloudelliset 
vaikutukset. 

Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä 
alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia. Vaikutusaluetta on etenkin 
Uotsola ja Häijää. 

 SELVITYKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. 

Mouhijärvellä on meneillään Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaavan laatiminen, jonka 
yhteydessä on tehty lukuisia myös tätä suunnittelualuetta koskevia selvityksiä mm. 
rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiä, arkeologisia selvityksiä sekä liikenne-, melu-, 
maisema- ja luontoselvityksiä. 

Rinnakkaisväylää varten on suunnitellun kevyenliikenteen väylän osalle tehty tarkempi 
muinaisjäännösinventointi. 



Nyt kaavoitettavan alueen läheisyydestä on laadittu Wähätiisalan asemakaavaa varten 
rakennetun ympäristön inventointi sekä arkeologinen tarkkuusinventointi. Alueelta on 
laadittu myös luontoselvitys, joka ulottuu nyt kaavoitettavalle alueelle. Rakennettua 
ympäristöä suunnittelualueella ei ole muuta kuin pellolla sijaitseva lato.  

 NYKYTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT KAAVAT 

Alue sijaitsee etelään Saikkalanjokea kohti viettävällä rinteellä. Pohjoisosa alueesta on osa 
peltoa, joka rajoittuu pohjoispuoleltansa Tiisalantiehen. Sen eteläpuolella on jyrkkää 
metsäistä rinnettä. Saikkalanjoen varrella on tasaisempi vyöhyke, jolla on pelto. 

Alueelle tehdyissä luontoselvityksissä suunnittelualueen länsireunaan enimmäkseen 
suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuu alue, jolla sijaitsee lehtoa ja noro. Lehdot ja norot 
ovat metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myös suunnittelualueen 
kaakkoissivulle sijoittuu osa alueesta, jolla sijaitsee noro sekä lehtoa. Kaakkoissivun luo-
alue on määritelty Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaavaehdotukseen kaavaa varten 
tehdyn selvityksen pohjalta. 

2.5.1. Maakuntakaava 

Maakuntakaava 2040 

Maakuntakaava 2040:ssä kaava-alueella on merkintä taajamatoimintojen alue ja 
maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lisäksi alueen halki on merkitty viheryhteys ja 
suunnittelualueen etelärajalla sijaitsevalle Saikkalanjoelle on merkitty melontareitti. 

Taajamatoimintojen alue 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. Taajamatoimintojen 
aluetta koskee suunnittelumääräys: 
”Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden 
saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. 
Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa 
alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys 
seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon. 
Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat: 
• Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on Mouhijärvi-Häijään 
alueella 7 000 k-m². 
• Keskustahakuisen kaupan eli päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran kaupan 
osalta koon alaraja on Mouhijärvi-Häijään alueella 5 000 k-m², kuitenkin siten, että pelkän 
päivittäistavarakaupan koon alaraja on 3 000 k-m². 
Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta 
myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan keskittymää, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa 
merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Vähittäiskaupan 
suuryksiköiden mitoitus ja toteutus on suunniteltava siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle.” 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet (Mam). 
Suunnittelumääräys: 
”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 
varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien 



rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.” 

 

 

KUVA 5: Ote maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti rajattu. 

Viheryhteys merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset 
viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten 
yhteyksien kannalta. 
Suunnittelumääräys: 
”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti 
sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja 
ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä 
kokonaisuutena. 
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin 
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.” 

Melontareitti merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset 
melontareitit. 
Suunnittelumääräys: 
”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava melonnan edellytykset.” 

2.5.2. Kaupunkirakennesuunnitelma päivitys 2019 

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä 2019 kaupunkirakennesuunnitelman 
päivityksen ohjeellisena noudatettavaksi, joka on hyvin yleispiirteinen strateginen 
maankäyttösuunnitelma. Siinä suunnittelualueelle on merkitty kehittämisaluetta, jolla 
taajamatointoja asemakaavallisesti laajennetaan. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisreunalle 
on merkitty asumiskatu ja kevyenliikenteen kehittämisväylä. 

Kohteen sijainti 



 

KUVA 6: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta vuoden 2019 päivityksestä ja suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti 

Mouhijärven aluekeskustan merkinnän sijainti on viitteellinen ja kuvaa tavoitetta kehittää 
Uotsolaa ja Häijäätä yhtenä alueena. Vaaleanpunainen rasteri kuvaa taajamatoimintojen 
asemakaavallista laajenemista. 

2.5.3. Yleiskaava 

Mouhijärven Uotsola(itäosa)-Häijää-Salmi osayleiskaavassa vuodelta 2002 suunnittelualue 
ei sijaitse kaavan oikeusvaikutteisella osa-alueella. Kaavassa suunnittelualueella on 
merkinnät M, MA, MY-1. 

 M. Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta 
palveleva ja haja-asutusluonteinen pientalojen rakentaminen rakennusjärjestyksen 
mukaisesti. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 72 
§ mukaista menettelyä. 

 MA. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Maatalousalue, johon liittyy erityisiä 
kulttuuri- ja maisema-arvoja. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva 
rakentaminen. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 
72 § mukaista menettelyä. 

 MY-1. Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueen 
osa, jolla on erityisiä maiseman- ja/tai luonnonsuojelullisia ympäristöarvoja. 

Kohteen sijainti 



 

KUVA 7: Ote vuoden 2002 osayleiskaavasta ja suunnittelualueen likimääräinen sijainti. 

Mouhijärvi-Häijää-Salmi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, ehdotus 
Alueelle on vireillä Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaava, joka on ollut ehdotuksena 
nähtävillä 18.9. – 18.10.2013. Yleiskaava-alueeseen kuuluu Mouhijärven, Siilijärven, 
Sorvijärven, Jännin, Lamminjärven, Kankarin, Tupurlanjärven ja Saikkalanjoen ranta-
alueet. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja ranta-alueella sitä käytetään 
rakennuslupien myöntämisen perusteena. 

Kohteen sijainti 



 

KUVA 8: Ote osayleiskaavaehdotuksesta ja suunnittelualueen likimääräinen sijainti 

Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueella on merkinnät AP-1, PY, V-1, luo50 ja 
luo51. 

 AP-1. Pientalovaltainen asuntoalue. 
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Asemakaavaa laadittaessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota alueen kumpuilevaan peltomaisemaan ja 
maisemakuvaan sekä alueen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 
Tiet ja rakennukset tulee sijoittaa mahdollisimman maastonmukaisesti. 
Rakennukset tulee sijoittaa maisemaan istuviksi ryhmiksi, joita reunustavat 
istutettavat tai olemassa olevat puut ja/tai kasvillisuus. Asemakaavassa tulee 
huomioida vesistön ja sen rantavyöhykkeen virkistyskäyttömahdollisuudet. 

 PY. Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 

 V-1. Virkistysalue. 
Alueelle saa sijoittaa sellaisia toimintoja, joista ei aiheudu ympäristölle häiriötä ja 
joka mahdollistaa alueen säilymisen mahdollisimman luonnontilaisena. Alueen 
erityisiä luontoarvoja ei saa heikentää. 

 luo 50 ja luo51. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on varmistettava luontoarvojen 
säilyminen. Noroja ei saa muuttaa niin, että sen luonnontilaisuus vaarantuu (vesilaki 
luku 2 11 §). Norojen välittömät ympäristöt tulisi jättää käsittelemättä. (Metsälaki) 
Numero viittaa yleiskaavaselostukseen liitettyyn "Uotsola-Häijää-Salmi 
luontoselvitys 2011" kohdenumeroihin. 

 Suunnittelualueen pohjoisosaan on merkitty ohjeelliset tie-, joukko- ja 

Kohteen sijainti 



kevyenliikenteen yhteystarpeet. 

Alueiden toteutus tulee tutkia yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. 

2.5.4. Asemakaavat 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

 MAANOMISTUS 

Suurimman osan suunnittelualueesta omistaa Sastamalan kaupunki. Osa maa-alueesta on 
kuulunut yksityiselle maanomistajalle, joka on kuollut ilman perillisiä. Maanomistus on 
siirtynyt valtiolle, mutta Sastamalan kaupunki on hakenut valtiolta edesmenneen 
maaomaisuutta sekä rakennuksia.   

 TAVOITTEET 

Asemakaavan tarkoituksena on tarjota uusia pientalojen rakentamismahdollisuuksia 
maisemallisesti haastavalla paikalla ja edistää Uotsolan ja Häijään rakenteellista 
yhdistämistä ja nauhamaista rakennetta. Lisäksi tarkoituksena on kaavoittaa yleisten 
rakennusten korttelialue, jolle on mahdollista sijoittaa erilaisia julkisia sekä osin yksityisiä 
palveluita. 

Tavoitteena on tutkia uuden asuinrakentamisen sovittamista maisemaan ja turvata 
suunnittelualueen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden 
säilyminen. 

3. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmistettaessa. 
Kaavoitusmenettely tulee järjestää siten, että kaikki suunnittelualueen maanomistajat ja ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, voivat osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta.  

 OSALLISET 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:  

 maanomistajat ja asukkaat  

 kaava-alueen naapurialueiden maanomistajat  

 kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset, elinkeinoharjoittajat, alueen työntekijät 
ja palveluiden käyttäjät  

 kuntalaiset  

Viranomaiset:  

 Sastamalan kaupungin ydinprosessit 

 Ympäristöterveydenhuolto 

 Sastamalan vesi 

 Pirkanmaan pelastuslaitos 

 Pirkanmaan ELY-keskus 

 Pirkanmaan liitto 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Caruna Oy 

Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 
62 §:n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maan-omistajat ja 
ne ”…joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 



vaikuttaa” sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään”.  

 TIEDOTTAMINEN  

Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan 
Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä 
virallisissa kaupungin päättämissä lehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). 

Kaavoituksen eri vaiheisiin voi tutustua myös Internetissä www.sastamala.fi 

 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos lähetetään viranomaisille tiedoksi 
ja mahdollista lausuntoa varten. Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestetään tarvittaessa 
MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu. 

4. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:  

 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  

 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen 

 Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä.  

Maankäyttöä- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 
selvityksiin.  

5. KAAVAPROSESSIN KULKU, OSALLISTUMINEN ERI VAIHEISSA JA AIKATAULU 

 KAAVAN VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Ympäristölautakunta päättää asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman asettamisesta julkisesti nähtäviksi. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Sastamalan kaupungin 
maankäytön ilmoitustaululla kaupungintalon 2. kerroksessa (Aarnontie 2 A, 38200 
Sastamala) sekä internetissä osoitteessa www.sastamala.fi  

Osalliset voivat esittää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. 

 SUUNNITTELUN KULKU JA ALUSTAVA AIKATAULU 

TYÖVAIHE SUORITUS, TIEDOTTAMIEN, OSALLISTUMINEN AJANKOHTA 

Kaavoituksen 
käynnistäminen 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
ympäristölautakuntaan. 

 Vireilletulosta kuuluttaminen ja OAS 
nähtäville. 

 Tiedoksi ja lausuntoa varten eri 
viranomaisille. 

kevät 2020  

Selvitykset ja 
suunnittelu 

 Viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 

 Selvityksien laadinta. 

 Vaihtoehtojen laadinta. 

kevät 2020 -  
syksy 2020 



 Vaikutusten arviointi ja vertailu. 

Kaavaluonnos 

 Laaditaan kaavaluonnos. 

 Kaavaluonnos ympäristölautakuntaan. 

 Luonnos nähtäville min. 14 vrk ajaksi. 

 Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä 
nähtävilläoloaikana. 

 Tiedoksi ja lausuntoa varten eri 
viranomaisille. 

kevät - kesä 2020 

Kaavaehdotus 

 Tarkistetaan ja täydennetään kaavaa sekä 
laaditaan tarvittaessa lisäselvityksiä. 

 Laaditaan kaavaehdotus. 

 Kaavaehdotus ympäristölautakuntaan. 

 Kaavaehdotus kaupunginhallitukseen. 

 Ehdotus nähtäville min. 30 vrk ajaksi. 

 Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisia 
muistutuksia nähtävilläoloaikana. 

 Tiedoksi ja lausuntoa varten eri viranomaisille 

 Viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 

kesä 2020 –  
syksy 2020 

Hyväksyminen 

 Tarkistetaan ja täydennetään kaavaa saadun 
palautteen perusteella. 

 Mahdollinen toinen ympla ja hallitus sekä 
nähtävilläpito. 

 Kaava kaupunginhallitukseen 
hyväksymiskäsittelyyn. 

 Valitusaika 30 vrk 

 Kaava kuulutetaan voimaan. 

talvi 2020  
 

Aikataulu voi muuttua suunnittelun edistyessä. 

Suunnitteluaineisto on koko kaavaprosessin ajan nähtävillä Sastamalan kaupungin www-
sivuilla osoitteessa: www.sastamalankaupunki.fi  

6. YHTEYSTIEDOT 
Sastamalan kaupunki, Maankäyttö 
Yhdyskuntasuunnittelu 
 

 Kaavasuunnittelija Pinja Ahola, p. 040 506 2520 
sähköposti: pinja.ahola@sastamala.fi 

 Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, p. 040 637 2321 
ilmari.mattila@sastamala.fi 

 Kaavavalmistelija Merja Juntunen, p. 040 826 8417 
merja.juntunen@sastamala.fi 
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Johdanto 
 

Selvitin luontoarvoja asemakaavaa varten Sastamalan kaupungin toimeksiantona  kesän 2013 
aikana Tiisalan alueella, joka sijaitsee Sastamalan kaupungissa Mouhijärven pitäjässä Häijään 
kylätaajaman länsipuolella. Tarkoituksena on selvittää Tiisalan kasvillisuus, lakisääteiset 
elinympäristöt sekä mahdolliset uhanalaiset ja/tai harvinaiset kasvi- ja eläinlajien, erityisesti liito-
oravan, esiintymät.   
 
Tein selvityksen Länsirannikon koulutus Oy WinNovan luontokartoittajakurssin opinnäytetyönä. 
 

 
Yleistä 
 
Kartoitettava alue on kooltaan noin 92 hehtaaria ja se sijaitsee Pori-Tampere -tien ja Saikkalanjoen 
välissä rajoittuen lännessä Mustianojan tiehaaraan ja idässä Kairiston länsipuolelle (kuva 2). 
 
Saikkalanjokilaakso on jääkauden aikana syntynyt murroslaakso, jossa korkeuserot ovat suuria 
(Vainiola 2010). Laakson pohjalla joki soljuu eteenpäin rauhallisesti. Seutu on maisemallisesti 
kaunista kumpuilevine peltoineen. Maaperä on hedelmällistä savimaata. Alue kuuluu 
eteläboreaaliseen vuokkovyöhykkeeseen. 
 
Suurin osa selvitysalueesta on viljeltyä peltoa. Jokea kohti jyrkästi viettäville rinteille on 
muodostunut rehevää lehtoa. Pellolta valuvien norojen varsille on jäänyt pieniä luonnontilaisia 
lehtolaikkuja. Suurimmaksi osaksi jokirannan metsät on kuitenkin hakattu paljaaksi.  

 
 
Menetelmät 
 
Tässä selvityksessä keskityttiin keräämään tietoa luontotyypeistä ja kasvillisuudesta, sekä 
selvittämään liito-oravan esiintymistä alueella. Myös muut nisäkäshavainnot ja linnut kirjattiin 
selvitysraporttiin. Käytössä oli ilmakuva alueesta sekä metsätalouskarttoja. 
 
Ensimmäisillä käynneillä 16.4. ja 19.4. etsittiin merkkejä liito-oravasta. Suurimpien puiden, lähinnä 
kuusien, haapojen ja koivujen alustat tarkastettiin etsien mahdollisia liito-oravien ulosteita. 
 
Elinympäristöjä ja kasvillisuutta kartoitettiin yhteensä kolmella käyntikerralla: 13.5, 30.6. ja 17.7. 
Vesikasveja ei tässä kartoituksessa selvitetty. 
 
Nisäkkäitä havainnoitiin jälkien ja syönnösten perusteella ja lintuja ääni- ja/tai näköhavaintojen 
perusteella. Viimeisen kerran alueella käytiin tammikuun alussa 2014 luomassa yleissilmäys 
talviasuiseen, tosin lauhan talven vuoksi hyvin vähälumiseen Tiisalaan. 
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    Kuva 2. Tiisalan sijainti 
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Havainnot/tulokset 
 
Tiisalan jäljellä olevat metsiköt ovat kuusivaltaisia, osaksi tuoretta, purouomien kohdalta kosteaa 
lehtoa sekä lehtomaista kangasta. Metsiköt on jaettu 12 kuvioon kasvillisuustyypin mukaan (kuva 
3). Peltoja ja hakkuualoja ei ole kuvioitu, eikä niiden kasvillisuutta selvitetty. 
 
Lintulajeja havaittiin niukasti johtuen siitä, että selvitysalueella ei käyty aikaisin aamulla, jolloin 
linnut ovat aktiivisimmillaan.  Lintuhavainnot on esitetty kartalla (kuva 4). 
 
Pelloilla ja hakkuualojen taimikoissa olleiden syönnösten, jätösten sekä jälkien perusteella alueella 
esiintyy kolme hirvieläinlajia: metsäkauris, valkohäntäkauris ja hirvi. 
 
Liito-oravan esiintymisestä alueella ei löytynyt muita merkkejä kuin vanha pesäpuu - iso kolohaapa 
(kuva 4). Ympäristökeskuksen muistion 22.9.2004 mukaan puu oli tuolloin liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikka. Kartoitushetkellä vanha pesäpaikka oli asumaton, eikä muuallakaan 
kartoitusalueella näkynyt jälkiä liito-oravasta. Liito-oravalle sopiva kulkuyhteys kuvion 7 ja 
Tiisalanlammen lounaispuolella, joen vastarannalla olevan elinpiirin (Naakka & Vahekoski 2011) 
välillä on katkennut metsänhakkuiden seurauksena. Kuvion 9 kautta ei myöskään ole 
kulkuyhteyttä joen vastapuolelle. Selvityksen perusteella näyttää siltä, että kartoitusalueella ei 
enää esiinny liito-oravia. 
 

 
Kasvillisuus 
 
Seuraavassa on esitetty kasvillisuuskartan (kuva 3) kuvioiden metsätyypit ja kasvillisuus. Kuvioiden 
kohdalla on lisäksi mainittu mahdolliset uhanalaiset lajit, sekä maankäyttösuositukset ja 
 -määräykset. 
 
 

KUVIO 1 
 
Jyrkähkössä rinteessä sijaitseva tuore, osin kostea lehto, jonka läpi laskee pieni puro. Puron 
pohjalla oli hieman vettä läpi kesän.  Uoman vierellä kulkee vanha peltotie. Valtapuuna järeä 
kuusi, myös harmaaleppää runsaasti. Tietä lukuun ottamatta kuvio luonnontilainen. 
 
Tieaukolla kasvaa ahdekaunokkia. Aukolla lenteli myös herukkaperhonen. Tienvarrella kasvaa 
hyvin pohjanpunaherukkaa, mustaherukkaa, terttuseljaa ja tuomea. 
 
Kostea purouoma muistuttaa saniaislehtoa, jossa rehottavat mesiangervo, vuohenputki ja 
hiirenporras, lisäksi esiintyy valkovuokkoa ja kevätlinnunsilmää. Kuvion kuivemmassa itäosassa 
pellon reunassa on kituvaa kotkansiipeä. 
 

Kuvion yläkulmassa on pienialainen kuiva keto, jossa katajan seurassa kasvaa ahopukinjuurta, 
keltanoa, kurjenkelloa, peurankelloa, kissankelloa ja keltamataraa. Keltamatara on vaarantunut laji 
eli lajiin kohdistuu äärimmäisen suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta. 
 
Kuvio on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa. 
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KUVIO 2 
 
Kuviolla istutuskoivikko, ei luontoarvoja. 
 
 
KUVIO 3 
 
Käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta, jossa osittain käenkaali-oravanmarjatyypin 
tuoreen lehdon piirteitä. Sijaitsee edellisten kuvioiden jatkeena jyrkässä rinteessä ja loivenee 
lähellä jokea puistomaiseksi kuusikoksi. Kuusi valtalaji, järeääkin puustoa löytyy. Kuvion 
pohjoispuoliskolla runsaahkosti isoa harmaaleppää, sekä rauduskoivua ja joitakin raitoja. Lahoa 
lehtipuuta on kohtalaisesti. Leppien alla oli pyyn ulosteita, jotka erottuivat hyvin lumella. 
 
Pensaskerrosta vallitsevat tuomi, pihlaja, lehtokuusama, pohjanpunaherukka ja terttuselja. Rinne 
osittain vaikeakulkuista ryteikköä tiheän pensaston ja kaatumassa olevien lahojen lehtipuiden 
takia. Aluskasvillisuutta on niukahkosti, mutta runsaan puuston alta löytyy kuitenkin käenkaalia ja 
metsätähteä sekä paikoin runsaastikin metsäliekosammalta. Nimikkolajeista puuttuu mustikka. 
 
 Jokirannassa lojui saukon jäljiltä kasoittain simpukankuoria. 
 
Kuvio ei ole metsälakikohde, mutta sillä on kuitenkin luontoarvoja; sieltä löytyy kohtalaisesti 
lahopuuta, lisäksi se on pyyn elinpiiriä. 
 
 
KUVIO 4 
 
Luonnontilainen tuore lehtokuvio, jonka läpi kulkee jyrkkäreunainen puronotko. Kartoitushetkellä 
kesäkuun lopussa uomassa ei ollut vettä.  Ympäristötukialue 110 (Pirkanmaan Metsäkeskus). 
Harva kuusipuusto. Kuvio jätetty valitettavan kapeaksi - hakkuuaukko tuotu niin lähelle 
purouomaa, että tuuli on kaatanut suuren osan vanhoista kuusista ja näin puusto jäänyt turhan 
harvaksi. Kuvion länsipuolelle hakkuuaukon laitaan on jätetty muutama iso haapa. 
 
Uoman reunoilla kasvaa komeaa hiirenporrasta sekä korpi-imarretta. Kuvio on hiirenporras-
käenkaalityypin saniaislehtoa. Alueen eteläosassa tulvaveden uurtama hiesusavinen tulvauoma ja 
jyrkkä purontörmä sitä reunustavine saniaisineen muodostavat hienon näkymän.  
 
Kuvio on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa. 
 
 

KUVIO 5 
 

Edellisen kuvion viereinen, maastoltaan hieman tasaisempi, valoisa lehtolaikku, joka on 
luonnontilaisen kaltainen. Muistuttaa tuoretta sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa, josta kuitenkin 
nimikkolajit näyttäisivät puuttuvan. Kuusivaltainen, mutta myös kohtalaisesti lehtipuuta: 
rauduskoivua, harmaaleppää ja haapaa. Pensaskerroksessa  esiintyy näsiää, terttuseljaa, tuomea ja 
pohjanpunaherukkaa. 
 
Kuvio on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa. 
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KUVIO 6 
 
Kuvion 7 jatkona oleva isojen kuusten varjostama luonnontilainen pieni lehtokuvio. Keskiosalta 
kosteaa, reunoilta tuoretta lehtoa. Keskellä kulkee upottava juotti joka pysyy koko kesän märkänä 
ylempää jyrkästä rinteestä valuvan veden ansiosta. Kosteikossa kasvaa kohtalaisesti lehtopalsamia. 
Lisäksi esiintyy lehtokortetta, kieloa ja vaateliasta mustakonnanmarjaa, sekä juotin reunamilla 
harvakseltaan taikinamarjaa, pohjanpunaherukkaa ja tuomea. 
 
Kuvio on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, jota ei saa muuttaa. 
 
 
KUVIO  7 Jänninoja 
 
Jänninojan varrella oleva metsäalue.  Kuvion kohdalla oja ja sitä ympäröivä metsä on 
luonnontilainen. Ympäristötukialue 135 (Pirkanmaan metsäkeskus). Pääosin kosteaa 
runsasravinteista lehtoa. Puron partaalla kuvion eteläpuoliskolla saniaislehtoa. Valtapuuna kuusi, 
joukossa myös rauduskoivua, haapaa ja  harmaaleppää.  Runsaasti  järeää lahopuuta, lähinnä 
kuusta. Kuvio eteläpuoliskoltaan hyvin vaikeakulkuinen kaatuneiden kuusten takia. Purossa näytti 
olevan vettä läpi koko kesän. 
 
Aivan kuvion pohjoisosa on mustikkatyypin tuoretta kangasta, joka vaihettuu käenkaali-
mustikkatyypin lehtomaisen kankaan kautta kosteaksi lehdoksi.  Alueella esiintyy vaateliasta 
lehtokasvillisuutta, kuten mustakonnanmarjaa ja koiranvehnää. 
 

Kenttäkerroksessa kasvaa  lisäksi mm. käenkaali, mustikka, oravanmarja, lehtokorte, lillukka, korpi-
imarre, metsäimarre,  sinivuokko, valkovuokko, rentukka, sudenmarja, tesma, metsäkurjenpolvi,  
vuohenputki, kielo, metsäorvokki,  lehtoarho, punakoiso, käenkukka, mesiangervo, metsäalvejuuri, 
syyläjuuri, luhtalemmikki, lehtopalsami, lehtovirmajuuri, ojakellukka, korpikaisla, kotkansiipi, 
suokeltto sekä leskenlehti. 
 
Runsasta pensaskerrosta luonnehtivat tuomi, pihlaja, vaahtera, terttuselja, vadelma, taikinamarja, 
pohjanpunaherukka, mustaherukka, lehtokuusama, korpipaatsama sekä humala (1 runsas 
esiintymä). Pohjakerroksen sammalista mainittakoon metsäliekosammal ja kiiltolehväsammal. 
Pohjakerroksessa esiintyy paikoin runsaasti kevätlinnunsilmää. 
 
Kuvion eteläosa on jyrkkää vaikeakulkuista rinnettä. Kuusikossa kuvion länsirajalla muutamia 
järeitä haapoja, joista yhdessä liito-oravan vanha pesäkolo.  
 
Jänninojaa ympäröivä metsä on kartoitusalueen linturikkain paikka. Sieltä löytyy  runsaasti hyviä 
ruokamaita tikoille. Näistä tavattiin nyt vain palokärki. Tiaislajeista havaittiin tali- sini- ja 
töyhtötiainen. Lauluäänien  perusteella Jänninojan lehdossa pesii mm.  peippo, tiltaltti, 
vihervarpunen, lehtokerttu,  mustapääkerttu,  mustarastas, laulurastas ja punakylkirastas (kuva 4). 
 
Kuvio on metsälain mukainen erityisen tärkeä  elinympäristö, jota ei saa muuttaa. 
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KUVIO 8 
 
Vanha peltoniitty, jossa lehtomaista kasvillisuutta.  Osa avointa, osin puskittunut ja metsittynyt.  
Kuusi valtapuuna. Pohjakerroksessa kasvaa laikuittain kevätlinnunsilmää. Kenttäkerroksen 
valtalajeina ovat kevätleinikki, valkovuokko, vuohenputki,  metsäorvokki, ahomansikka, kielo, 
lillukka, kurjenkello ja hiirenporras. Lisäksi kuviolla kasvaa taikinamarja, terttuselja, vadelma, 
pohjanpunaherukka  ja lehtokuusama. 
 
Kuvion pohjoispuolella pellolla liikuskeli heinäkuussa kuovi. Liekö ollut sama yksilö, joka tavattiin 
kesäkuun lopulla aivan alueen itärajalla (kuva 4).  
 
 
KUVIO 9 
 

Käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta. Valtalaji kuusi - järeääkin puustoa. Siellä täällä 
myös kaatuneita kuusia. Kesäkuun käynnillä kuviolla tavattiin 3-4 teertä istumassa isojen kuusten 
latvuksissa (kuva 4). 
 
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. metsäalvejuuri, hiirenporras, käenkaali, oravanmarja, peltokorte ja 
lillukka. Pensaita on runsaasti; paljon pihlajaa, myös terttuseljaa, vadelmaa sekä vaahterantaimia. 
 
 

KUVIO 10 Tiisalanlammen rantapajukko ja 
KUVIO 11 Jänninojan loppupää 
 
Tiisalanlampi on miltei umpeen kasvanut tiheä pajuviidakko. Pellon ja pajukon välisellä kaistaleella 
kasvaa mm. rohtovirmajuuri, rantakukka ja viiltosara. Tiisalanlammen  rantatiheikössä lauloi 
pajusirkku, punavarpunen ja ruokokerttunen (kuva 4). Pajukon laidalla lepatteli kaaliperhonen. 
 
Metsässä Jänninoja on luonnontilainen, mutta pellon kohdalla se on kaivettu suoraksi ojaksi, joka 
laskee Saikkalanjokeen. Ojassa kasvaa mm. ratamosarpiota ja rantakukkaa. Ojan reunalla on pieni 
musta-apila-esiintymä (alueellisesti uhanalainen laji). 
 
Kesäkuun käynnillä oli Tiisalanlammen viereisellä pellolla yksinäinen kurki ruokailemassa - lienee 
ollut pesivä yksilö, samoin kuin samalla pellolla oleskellut yksinäinen töyhtöhyyppäkin (kuva 4). 
 
 
KUVIO 12 Kirkkoniitun kosteikko 
 
Kirkkoniitun keskellä oleva pitkulainen kosteikkoalue, josta johtaa oja peltojen poikki kuviolle 1. 
Ylispuina kosteikolla on hieskoivu, alla pajupusikkoa. Kenttäkerroksen lajeina mainittakoon 
luhtavuohennokka, kurjenjalka, korpikaisla ja terttualpi. 
 
Kosteikko laskuojineen pitäisi säilyttää, koska sieltä laskevat vedet lehtokuviolle 1. Kosteikko on 
myös maisemallisesti mielenkiintoinen. 
 
Huhtikuun käynnillä Kirkkoniitun ladon vieressä pajun latvassa tähysteli isolepinkäinen (kuva 4).  
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Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 
 
Elinympäristöjen ja kasvillisuuden osalta tässä selvityksessä keskityttiin alueen jäljellä oleviin 
metsiin. Suuri osa niistä on edustavaa lehtometsää, erityisesti Jänninojan ympäristö (kuvio 7), 
jossa puronvarren rinteeseen on muodostunut hieno saniaislehto komeine kotkansiipineen ja 
hiirenportaineen. Samalta kuviolta löytyy myös luonnonkasvina harvinainen humalakasvusto, sekä 
vaateliaat mustakonnanmarja ja koiranvehnä. 
 

Tiisalasta löytyy yksi esiintymä alueellisesti uhanalaista musta-apilaa (kuvio 11), sekä yksi 
esiintymä keltamataraa (kuvio 1), joka puolestaan on vaarantunut laji (vaarassa hävitä luonnosta 
tietyllä aikavälillä). Valtakunnallisesti uhanalaisia putkilokasveja alueelta ei löytynyt. 
 
Metsää on kartoitusalueella vain vähän jäljellä. Kuviot 1, 4, 5, 6 ja 7 ovat metsälakikohteita, joten 
ne pitää säilyttää ennallaan. On kuitenkin suositeltavaa säästää loputkin metsäalueet; vaikka 
kuviot 3 ja 9 eivät ole lakikohteita, löytyy niiltä esim. lahopuuta, joka lisää niiden luonnonarvoja. 
 
Väheksyä ei pidä metsien virkistysarvoja, jotka tällä alueella tulevat olemaan varsin merkittävät. 
Tiisalaan on suunnitteilla paljon asuntoja, joiden asukkaille jokirannan maisemissa polveileva 
luontopolku tarjoaisi hyvän mahdollisuuden ulkoiluun ja luonnon tarkkailuun vain kävelymatkan 
päässä. 
 
 

 

 
 
 Kuva 5. Kantokääpä 

 
 



12 
 

Kirjallisuus/lähteet 

 
Lindberg, M., Naakka, M. & Vahekoski, M. 2011. Uotsola- Häijää- Salmi luontoselvitys 2011. 

Sastamalan kaupunki. 

 

Ryttäri, T., Kalliovirta, M. & Lampinen R. (toim.) 2012. Suomen uhanalaiset kasvit. Tammi. Helsinki. 

 

Schrader, M. & Suvanto, A. 2004. Muistio liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 

määrittämisestä ja alueen metsän käsittelystä. Pirkanmaan ympäristökeskus. Tampere. 

 

Vainiola, S. 2010. Uotsola - Häijää - Salmin osayleiskaavan maisemaselvitys . Sastamalan kaupunki 

yhdyskuntasuunnittelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




