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KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti
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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 (sastamala.fi) sekä maankäytön
ilmoitustaululla Sastamalan kaupungintalolla Aarnontie 2 A, 2.kerros.
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
2.1. Vireilletulo
Asemakaava on päätetty käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2021 § 33.
Asemakaava on tullut vireille vuonna 2021 nimellä ”Vehmaistenkadun asemakaava ja
asemakaavan muutos 2021”. Asemakaava laaditaan Sastamalan kaupungin aloitteesta.

Alueella on voimassa asemakaava kahdella AO-tontilla ja Huiskonkadulla, jonka varrella
kyseiset tontit sijaitsevat. Alueella ei muutoin ole asemakaavaa. Asemakaavan
tarkoituksena on turvata riittävä tonttivaranto Varilan uuden koulun lähietäisyydellä.
Viereiseltä asuinalueelta Huiskonpolulta on varattu tai rakennettu kaikki kaupungilla
myynnissä olleet tontit.

2.2. Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan 12. kaupunginosan eli Varilan kupeessa Vehmaisten
alueella. Alue rajoittuu pohjoisessa Huiskonkatuun ja sen varrella sijaitseviin kahteen
rakennettuun AO-tonttiin. Etelässä alue rajoittuu Narvantiehen. Suunnittelualue on
laajuudeltaan n. 7,2 ha.
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KUVA 2: Ortoilmakuva suunnittelualueesta sekä lähiympäristöstä

2.3. Vaikutusalue
Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat, kuten esim. vaikutukset
liikenteeseen ja luontoon.

Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä
alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia.

2.4. Nykytilanne ja voimassa olevat kaavat
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tulemaan
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman.
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Voimaantulosta on kuulutettu 8.6.2017. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan
maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 27.3. Hyväksymispäätöksestä on tullut Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta. Yksikään valituksista ei koskenut Sastamalaa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti maakuntavaltuuston hyväksymään
maakuntakaavaan ei tehdä muutoksia. Hallinto-oikeuden aiemmat päätökset muutoksista on
kumottu.

Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1.
maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä
ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten
kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Merkinnällä osoitetaan asumisen,
kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen
rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet,
yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun
alueet ja ulkoilureitit. Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen
sekoittuneena alueena.
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KUVA 3: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella
Yleiskaava
Sastamalan

kaupunginvaltuusto

on

hyväksynyt

oikeusvaikutteisen

keskustaajaman

rakenneosayleiskaavan 28.4.2014.

Suunnittelualue sijoittuu yleiskaavassa osin pientalovaltaiselle alueelle, maatalousalueelle ja
osin maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Pientalovaltaisesta alueen merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet,
joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin. merkintä voi sisältää myös pienehköjä
palvelujen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen
sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä katualueita. Alueen
toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. Maatalousalueen
merkinnällä on osoitettu maatalouteen hyvin soveltuvia alueita. Alueen pelloilla on
maisemallista

merkitystä,

jonka

vuoksi

ne

pyritään

säilyttämään

avoimina

ja

maatalouskäytössä. Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen merkinnällä on osoitettu sellaisia
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maa- metsätalousvaltaisia alueita, joille suuntautuu ulkoilupaineita ja joilla ulkoilun
ohjaamistarpeen vuoksi on tarkoitus toteuttaa ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen.

Suunnittelualueen halki kulkevat myös ohjeellinen katuyhteys (punaisella) ja virkistysyhteys/tarve (vihreällä). Ohjeellisen katuyhteyden merkinnällä on osoitettu uusi katuyhteyksiä, joiden
sijaintiin

ja

toteuttamiseen

liittyy

epävarmuutta.

Katulinjaus

tulee

määrittää

yksityiskohtaisemmin suunnittelemalla tai yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun
yhteydessä. Katuyhteys tulee asuintaajamassa toteuttaa katumaisena ja taajamakuvaltaan
korkeatasoisena ja varustaa väylän luonteesta riippuen joko erillisenä tai katurakenteeseen
liittyvällä kevyen liikenteen väylällä.

Virkistysyhteys/-tarve -merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset seudullisesti
merkittävät ulkoilureitit sekä paikallisesti merkittävät virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita
reitin tarkkaa sijaintia tai tyyppiä. Virkistysyhteys tulee suunnitella tarkemmin erillisellä
suunnitelmalla

tai

yksityiskohtaisen

maankäytön

suunnittelun

yhteydessä.

Asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden
toteutumista. Ulkoilureitit kulkevat pääosin olemassa olevia teitä, katuja, polkuja ja muita
reittejä myöten, joten ne eivät vaadi maanrakennustoimenpiteitä.
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KUVA 4: Ote keskustan osayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella
Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma
Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja
väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden
kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä
kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen
suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastamalan tulevaan kehittämiseen.
Suunnitelmassa on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin
kehittämisen painopisteitä ja se ohjaa kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden
sijoittamista. Kaupunkirakennesuunnitelma tähtää vuoteen 2030.

Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä
oikeusvaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää
esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Kaava-alue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa taajamatoimintojen asemakaavallisen
laajenemisen alueelle.
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KUVA 5: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta

Asemakaava
Osalla aluetta on voimassa asemakaava, Vehmaan Kukkuri asemakaava ja asemakaavan
muutos, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.1.2003.
Suunnittelualueelle asemakaavasta sijoittuvat kaksi erillispientalotonttia korttelista 40 ja osa
Huiskonkadun katualuetta.

Erillispientalotonteilla on rakennusoikeutta e-lukuna ilmoitettuna 0,20 eli rakennusoikeutta on
tontin pinta-alasta katsottuna 20 %. Tonteille saa rakentaa rakennuksen, jossa on yksi ns.
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pääkerros ja 2/3 tämän kerroksen kerrosalasta saa rakentaa pääkerroksen kerrosalan lisäksi
kellarikerrokseen.

KUVA 6: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualue on rajattu punaisella

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

Asemakaavan muutoksen vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan tarpeelliset selvitykset.
Alueelta on laadittu 2014 liito-oravaselvitys ja 2021 arkeologinen tarkkuusinventointi.

2.6. Maanomistus
Sastamalan kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta.

10

Sastamalan kaupunki
A_080 asemakaava ja asemakaavan muutos

KUVA

7:

Kaupungin

maaomaisuus

sinisellä,

suunnittelualue

rajattu

punaisella

pistekatkoviivalla.

2.7. Tavoitteet
Tavoitteena on turvata alueen tonttivaranto kaavoittamalla uusi asuinalue Huiskonpolun
asuinalueen viereen. Huiskonpolulta on kahta lukuun ottamatta varattu ja rakennettu kaikki
kaupungilla myynnissä olleet tontit. Uusi Varilan koulu on osoittautunut suosituksi ja
kaupunki haluaa varmistaa, että koulun lähellä n. kilometrin päässä on riittävästi
tonttitarjontaa.
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Tavoitteena on myös kaavoittaa uusi asuinalue siten, että liito-oravien kulkureitit otetaan
huomioon ja niiden kulkeminen on mahdollista etelä-pohjoissuunnassa. Myös alueen
ulkoilumahdollisuudet otetaan huomioon mm. osoittamalla ulkoilureittejä.

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.

3.1. Osalliset
Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:
-

kuntalaiset

-

kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat

-

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

-

yhteisöt tms., joiden toimialaan suunnittelussa käsitellään

Viranomaiset:
-

Kaupungin eri toimialueet: konsernihallinto, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja
tekninen toimi

-

Pirkanmaan ELY-keskus

-

Pirkanmaan maakuntaliitto

-

Pirkanmaan maakuntamuseo

-

Aluepelastuslaitos

-

Sastamalan Vesi

-

Paikalliset sähkönsiirto- ja teleyritykset

Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL
62 §:n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maanomistajat ja ne
’’joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa” sekä
’’viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään”.
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Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.

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

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

3.3. Viranomaisyhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan luonnosvaiheen suunnittelumateriaali
lähetetään viranomaisosaisille tiedoksi.

Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.

4. Kaavan vaikutusten arviointi
Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:
-

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

-

Vaikutukset maisemaan

-

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

-

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti.
Vaikutusta arvioidaan laskennallisen menetelmin, asiantuntija-arvioin, erilaisia tutkimuksia ja
selvityksiä hyödyntämällä.

Maankäyttö ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin.
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5. Kaavoituksen kulku, osallistuminen, aikataulu ja päätöksenteko
Työvaihe

Suoritus, tiedottaminen,
osallistuminen

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

Kaavaluonnos nähtäville
yhdyskuntasuunnitteluun sekä
www.sastamalankaupunki.fi

Ajankohta

03 / 2021

kevät/2021

kevät/kesä/2021
kevät/2021
Ympäristölautakunta

Viranomaisille luonnos
kommentoitavaksi

Kaavaehdotus

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

Viranomaisten
kommentit

kesä/syksy
2021

Ehdotus nähtäville 30 päivän
ajaksi MRA 27 § ja lausuntojen
pyytäminen MRA 28 §

Hyväksyminen

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

Tekijät
Viranomainen
Päätös
Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Viranomaisten
lausunnot
Tarvittaessa
viranomaisneuvottelu
MRA 26§

syksy/talvi 2021

Kaupunginhallitus
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6. Yhteystiedot
Lisätietoja asemakaavanmuutostyöstä:

Sastamalan kaupunki,
Maankäyttö
sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Kaavoitusarkkitehti
Pinja Ahola
p. 040 506 2520

Maankäyttöjohtaja

Kaavavalmistelija

Ilmari Mattila

Merja Juntunen

p. 040 637 2321

p. 040 826 8417

Työhön liittyvää materiaalia pidetään esillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa
www.sastamala.fi
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Työ ja sen tausta
Keväällä ja kesällä 2014 tehtiin luontoselvitys Sastamalan Vammalan taajaman itälaidalla
sijaitsevalla Toivosen tilalla. Tila on osa taajaman itäreunalla olevaa metsäaluetta, jota rajaa
lännessä asuinalue ja idässä laaja peltolakeus. Luontoselvitys tehtiin tilan maille rakennettavaksi
suunnitellun Huiskonpolun ja sen varren rakennuspaikkojen kaavoittamista varten.
Luontoselvityksen liittyen nähtiin tarpeelliseksi selvittää liito-oravan esiintyminen koko
metsäalueella. Metsäalueen pohjoisosassa, Kukkurissa, tehdyssä liito-oravaselvityksessä vuonna
2013 löytyi liito-oravan elinympäristö. Edellisvuotista selvitysaluetta, Kukkurin metsässä, ei
kuitenkaan katsottu uudelleen.
Liito-oravan esiintymistä Tampereentien ja valtatie 12:n välisellä metsäalueella selvitettiin etsimällä
metsästä liito-oravan jätöksiä. Etsintä tehtiin keväällä, liito-oravan jätöksien löytymisen kannalta
parhaaseen aikaan. Vaikka metsäalue on laaja, etsintä sujui melko joutuisasti, sillä suuri osa
metsäalueesta on äskettäin hakattu aukeaksi. Puuttomilla alueilla ja aivan nuorissa metsissä liitooravaa käy vain poikkeuksellisesti eikä jätöksiä niistä etsitty.
Liito-oravan elinympäristöstä tulee olla kulkuyhteys laajempiin metsäalueisiin. Liito-orava tarvitsee
kulkuyhteyttä elinympäristön vaihtamiseen, lajikumppanien kohtaamiseen sekä väyläksi, jonka
kautta poikaset pääsevät maailmalle. Kulkuyhteyden tulee olla puustoinen. Kukkurin metsästä liitooravilla ei ole hyvää kulkuyhteyttä lännen, pohjoisen eikä idän suuntaan, mutta etelää kohti ne
pääsevät pitemmälle.
Kukkurin eteläpuolella metsäalue jatkuu melko yhtenäisenä puolen kilometrin levyisenä kaistaleena
Narvantielle ja edelleen valtatie 12:lle. Heti Narvantien eteläpuolella metsäyhteyttä kaventaa pelto.
Valtatie 12:n eteläpuolella avautuu laaja metsäalue, jossa liito-oraville on kulkumahdollisuuksia
moneen suuntaan.
Liito-oravan esiintymisen havainnoinnin ohessa metsäaluetta tarkasteltiin liito-oravan kulkuyhteyttä
silmällä pitäen. Mieleen painettiin myös ne kohdat metsissä, joissa puustorakenne vastasi liitooravan elinympäristömieltymyksiä parhaiten. Havaintojen perusteella luonnosteltiin Kukkurin liitooraville kulkuyhteys laajempien metsien ääreen. Useiden tuoreiden hakkuualojen ja nuorien
puustojen vuoksi matka Kukkurista valtatie 12:lle ei ole mutkaton.
Selvityksen teki luontokartoittaja Vesa Salonen.
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Liito-oravan kulkuyhteystarve
Liito-oravan kulkuyhteyksien tarpeesta ja laadusta on keskusteltu metsätaloudellisten hakkuiden
yhteydessä, mutta sitä, millainen liito-oravan kulkuyhteyden tulisi kaava-alueella olla, ei liene
varsinaisesti selvitetty tai tutkittu eikä kulkuyhteyden luonnostelemiseksi ole luotu ohjeita.
Päätelmiä liito-oravan kulkureitille tarpeellisista ja edullisista ominaisuuksista voi kuitenkin tehdä
sillä kokemuksella, jonka lajin seuraaminen ja monet liito-oravakartoitukset ovat antaneet.
Liito-oravan tulee kyetä etenemään kulkuyhteydellään joko liitäen puusta puuhun tai oksistoa pitkin
kulkien. Maassa liikkuminen on liito-oravalle vaarallista eikä se maitse juuri kulje. Liito-orava voi
kulkea harvapuustoisten maiden halki yksittäisiä puita pitkin; suotuisissa oloissa se liitää hyvinkin
50 metriä, jos pääsee korkealta liikkeelle. Matkaaminen yksittäisiä puita pitkin on liito-oravalle
kuitenkin vaarallista, sillä tuolloin se on verraten suojaton ja altis petojen saaliiksi.
Kookkaat puut ovat liito-oravalle tärkeitä. Niistä liito-oravan on helppo lähteä liikkeelle, niistä se
pääsee pitkälle ja niissä on usein sopivia suojapaikkoja. Nuorissa tiheissä puustoissa liito-oravan
kulkeminen on hidasta ja turvatonta, sillä liidot jäävät lyhyiksi ja suojapaikkoja ei ole. Liito-oravan
kulkuyhteyden tulee pikemmin olla metsä tai metsäkaistale kuin puurivi.
Liito-oravalle ei luultavasti ole yhdentekevää se, mitä puulajeja sen kulkureitillä kasvaa. Suuret
kuuset ovat tärkeimpiä. Kuusissa on suojaa antavia oksia alas asti, kun taas männyissä puun
tyvipuoli on usein oksaton ja latvuksen kuori on liukas. Lehtipuut eivät anna kunnollista näkösuojaa
lehdettöminä, mutta kookkaissa haavoissa on suhteellisen usein turvapaikaksi erinomaisia
tikankoloja. Haavan rungolla liito-oravan suojaväri on parhaimmillaan ja kesällä haapa on liitooravalle tärkeä ravintopuu. Koivujen ja leppien uloin oksisto on usein hentoa, mikä haittaa liitooravan liitoonlähtöä, mutta ne ovat sille tärkeitä ravintopuita myös talvikaudella.

Ilmakuva Vammalan taajaman itälaidalta. Tummina näkyviä varttuneita metsiköitä on vähän.
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Liito-oravaselvityksen tulos
Merkkejä liito-oravasta ei löytynyt koko selvitysalueelta.

Liito-oravan kulkuyhteys Tampereentien ja Narvantien välillä
Tampereentien ylityksen voi arvioida onnistuvan liito-oravalta hyvin. Tampereentiellä on Kukkurin
metsän kohdalla mäki. Mäen harjan länsireunalla tietä seuraileva kevyen liikenteen väylä on aivan
ajoradan vieressä. Tällä kohdalla tiekuilu on kapein ja liito-oravan tienylitystä helpottaa se, että tien
lähellä eteläpuolella kasvaa muutamia kookkaita pihapuita.
Tampereentien ja Narvantien välillä olevan metsäalueen, Vehmaan Kukkurin, metsä on valtaosin
kelvottoman nuorta liito-oravalle. Metsäalueella ei myöskään ole kovin hyviä elinympäristöjä liitooravalle – sellaisia, joiden voisi arvella olevan hyödyllisiä välietappeja kulkureitillä. Vehmaan
Kukkurin metsäalueen keskellä on vielä pystyssä yksi laajempi varttunut kuusikko, josta liito-orava
saattaisi löytää suojapaikan, mutta ränsistyneen kuusikon avohakkuu on odotettavissa eikä sen
varaan kannata liito-oravan kulkuyhteyttä suunnitella.
Siltä kohdalta jossa Tampereentien ylitys on Kukkurin liito-oraville helpointa, on Varilanmäen laen
länsireunalla ja länsirinteellä kaistale sangen laadukasta metsää. Metsäkaistale jatkuu jonkin matkaa
eteläkaakkoon. Varilanmäen korkeimman kohdan länsipuolella rinnepuustoon on hakattu aukko ja
liito-oravan luonteva kulkuyhteys katkeaa. Tästäkin kohdasta liito-orava kuitenkin selvinnee, sillä
vaihtoehtoisia liitoyhteyksiä on sekä alarinteessä olevien puiden että mäen laen metsikön kautta.
Rinteeseen hakattuun aukkopaikkaan on kasvamassa uutta puustoa.

Rinnemetsää Tampereentien eteläpuolella. Kuvassa mm. visakoivu.

Valokuva Vesa Salonen

4

Aukea paikka liito-oravan kulkureitillä Varilanmäen laen länsipuolella.

Valokuva Vesa Salonen

Rinteen aukkopaikan kierrettyään liito-oravan jatkoyhteys etelää kohti on taas jonkin matkaa
helppo. Aukolta etelään, Huiskonrinne-nimisen kadun yläpuolella, rinteessä kasvaa keskikokoista

mäntyvaltaista puustoa. Puustoa pitkin liito-orava pääsee etenemään hyvin Huiskonkadulle asti,
vaikka puulaji ei ole mieluisin ja kunnollisista suojapaikoista on niukkuutta. Mäntyjen joukkoon on
kasvamassa parempaa suojaa antavia kuusia sekä ravinnoksi kelpaavia koivuja ja haapoja.

Kulkureitiksi sopivaa puustoa Huiskonrinteen talojen takana ylempänä rinteessä

Valokuva Vesa Salonen
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Huiskonkadun yli liito-orava pääsee helposti. Huiskonkadun etelä-kaakkoispuolella liito-oravaa
houkuttelevat luultavimmin haavat ja näköpiirin kookkaimmat kuuset, joita kasvaa Toivosen tilalla
ja tilan itärajan vieressä. Tilalla kasvaa myös leppää ja koivua, jotka ovat liito-oravalle tärkeitä
ravintopuita haavan ohella. Tilan puusto vaikuttaa melko suotuisalta elinympäristöltä liito-oravalle
– ehkä parhaalta metsiköltä koko Vehmaan Kukkurin alueella.
Tilan maille ollaan suunnittelemassa asuntojen rakentamista. Asuntojen rakentaminen heikentää
väistämättä tilan puuston nykyistä arvoa liito-oravan mahdollisena elinympäristönä tai kulkureitin
osana. Mitä enemmän Toivosen tilalle (rajattu sinisellä alla olevassa karttakuvassa) ja sen lähelle jää
pystyyn suuria kuusia ja haapoja, sen parempi liito-oravan kannalta.
Myös Toivosen tilan itäpuolella kasvaa melko kookasta puustoa parin sadan metrin leveydeltä.
Tämän metsikön puusto on havupuuvaltaista, kuusen, männyn ja koivun muodostamaa sekapuustoa.
Puusto on tasakokoista, äskettäin harvennettua ja puut ovat korkealle asti lähes oksattomia, joten
metsikkö ei anna liito-oravalle kovin hyvää suojaa. Metsäistä aluetta ei jatku pitkälle itään, sillä
siinä suunnassa on pian vastassa avohakattu vyöhyke (kansikuva), joka ulottuu lähes yhtenäisenä
kauempana idässä olevalle laajalle peltoaukealle asti. Liito-oravan läpikulkureitiksi Huiskonkadulta
Narvantielle tämä Toivosen tilan itäpuolella oleva metsä on kuitenkin riittävä yhteys.

Kuvaan on piirretty vihreällä värillä luonnos liito-oravan kulkuyhteyden pohjoisosaksi. Puustoinen
yhteys ei ole kovin hyvä pistein merkityllä kohdalla; pisteviiva osoittaa mahdolliset kiertoreitit.
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Liito-oravan kulkuyhteys Narvantien ja valtatie 12:n välillä
Liito-oravalla on siis melko hyvä kulkureitti Kukkurista Narvantielle asti, mutta reitin jatkoyhteys
etelään katkeaa heti Narvantien eteläpuolella. Puustoista yhteyttä ei ole. Narvantien lähellä
eteläpuolella on peltoaukea ja metsämaata, joka on äskettäin hakattu puuttomaksi. Pellon ja
hakkuualojen eteläpuolella metsää on kuitenkin lähes yhtenäisesti valtatie 12:lle asti. Liito-oravan
kulkureitiksi eteläisimmän osan metsät ovat kelvollisia, vaikkeivät kovin laadukkaita.

Narvantien ja valtatie 12:n väliseltä alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta, mutta löytyi
muutama sellainen metsikkö, jonka puustorakenne vastaa liito-oravan elinympäristömieltymyksiä
auttavasti. Sijaintinsa puolesta nämä metsiköt sopisivat kuitenkin paremmin itä-länsi -suuntaisen
kuin pohjois-etelä -suuntaisen kulkureitin osiksi.
Alla olevaan karttakuvaan on luonnosteltu vihreällä värillä liito-oravalle kulkuyhteys. Jotta liitooravan kulkuyhteys olisi käyttökelpoinen pitäisi reitin pohjoispäähän, Narvantien eteläpuolelle,
kasvaa riittävän kookkaita puita. Niitä on kasvamassa, mutta toistaiseksi puita on harvassa tai puut
ovat vielä pieniä.
Reittiluonnos myötäilee viljelysmaiden vierustoja ja alavia maastoja, joissa puiden kasvu on parasta
ja puulajisto on luontaisesti monipuolisempaa kuin mäkien lakien männiköissä. Peltojen vierillä
kasvaa haapoja ja leppiä, jotka ovat liito-oravalle mieluisia puita. Kulkuyhteyden eteläpuoliskossa
puusto on kuusivaltaista.
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Reitti haarautuu eteläpäässään kahdeksi vaihtoehdoksi: liito-orava saattaa haluta kavuta jommalle
kummalle ojalaakson vieressä olevalle mäelle päästäkseen paremmin liitämään valtatie 12:n yli.
Tienylityksen helpottamiseksi tulisi lähinnä tietä kasvavista puista ainakin korkeimmat säästää
pystyssä valtatien molemmin puolin.

Liito-oravan kulkuyhteyden tarkastelua
Jos liito-oravaesiintymiä olisi löytynyt Kukkurin eteläpuolelta, olisi Kukkurin liito-oravan
kulkuyhteys ollut luontevaa suunnitella kulkemaan esiintymien kautta. Kun esiintymiä ei löytynyt,
haettiin mahdollisimman suoraa kulkuyhteyttä.
Työn voi katsoa epäonnistuneen sikäli, että puuston laadun suhteen hyvää ja teiden ylitystä paitsi
yhtenäistä kulkuyhteyttä ei saatu luonnosteltua. Yhteys on tällä haavaa poikki Narvantien
eteläpuolella. Tilanne kuitenkin korjaantuu puiden kasvamisen myötä.
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Liito-oravan kulkuyhteyden ylläpito
Liito-oravan kulkuyhteydellä ei tulisi tehdä avohakkuita.
Reitillä tulisi suosia puustona suuria kuusia ja suuria haapoja.
Yhteysreitin puuston säilyminen tarkoituksenmukaisena - ja kernaasti vielä kehittyminen
laadullisesti paremmaksi - tulisi turvata. Myös yksityisillä pihoilla kasvavat, kulkuyhteyden
kannalta tärkeät puut (kuten heti Tampereentien eteläpuolella olevat pihapuut), olisi hyvä saada
turvattua.
Sellaisille kohdille liito-oravan kulkuyhteyden varrella, joissa yhteys on vain yhden tai harvojen
puiden varassa, tulisi antaa kasvaa enemmän puita.
Kulkuyhteys tulisi huomioida metsien käsittelyssä ja taajamametsien hoidossa niin, että reitin
vieriltä ei kaadettaisi kerralla kaikkia puita, jolloin yhteysreitin puut altistuvat myrskytuulien
kaadettaviksi.
Taajamien tuntumassa monet tekijät varantavat liito-oravan kulkuyhteyden. Tällaisia ovat mm. oja-,
putki-, johto-, kaapeli- yms. linjojen rakentaminen, muuntajien, pumppuasemien ja linkkimastojen
rakentaminen, sähkölinjojen vieruspuuston perkaaminen, katuvalojen pystytys, kevyen liikenteen
väylien rakentaminen, ulkoilureittien leventäminen, paikoitusalueiden laajennus, jätepisteiden
perustaminen ja ennen kaikkea itsetarkoituksellinen puiden kaataminen. Ne voivat heikentää
kulkuyhteyttä vahingossa. Teiden vierustoilla uhkat ovat erityisen suuret. Monet ovat ne toimet,
joissa liito-oravan kulkuyhteydestä tulisi olla tietoinen.

Pellonreunapuuston keruuta Narvantien eteläpuolella. Taustalla, pellon reunan lähellä, näkyy nuorta, kasvamassa
olevaa puustoa, jota pitkin liito-oravan kulkuyhteys on suunniteltu.
Valokuva Vesa Salonen

Rakennetun ympäristön selvitys 2021 - Santa
Santa 790-476-2-26
Rakennetun ympäristön inventointi on laadittu Sastamalan kaupungin omana työnä
syksyllä 2021 ja se koskee Vehmaistenkadun asemaakaavaa ja asemakaavan muutosta,
tarkemmin Santa nimistä tilaa, joka sijaitsee osoitteessa Narvantie 212, 38200 Sastamala.
Inventoinnin laati kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola.

Sijainti
Kiinteistölle sijaitsee Narvantien varrella Vehmaisten kylässä.

Kuva 1: Sijainti ympyröity sinisellä.

Kuvaus
Kiinteistölle sijoittuvat päärakennus, suutarin mökki, grillikota, sauna, aitta ja vanha liiteri,
joka on pihan vanhin rakennus.

Kuva 1: Piirros kiinteistöstä ja sen rakennuksista
Päärakennus (1) on rakennettu perimätiedon mukaan 1880. Vuosiluku lukee myös
rakennuksen ulko-oven yläpuolella räystäspäädyssä sijaitsevassa takorautaisessa viirissä.

Kuva 2: Päärakennus ja pääsisäänkäynnin puoleinen julkisivu, myös viiri näkyy kuvassa.
Rakennus on perustettu kivien päälle ja on hirsirunkoinen. Yläosa rakennuksesta on
vuorattu pystylaudoituksella, alaosaa ei ole ulkovuorattu, paitsi pihan puoleisessa
päädyssä on rimalaudoitus. Rakennus on maalattu punamullalla ja ovenpielet,
ikkunanpuitteet, nurkkalaudat, koristelistat ja räystäslistat ovat valkoiset.
Pääsisäänkäynnin puolella hieman tuijien takan piilossa on ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö.
Pääsisäänkäynnin rappuset ovat kivilohkareista aseteltu. Ikkunat ovat kuusiruutuiset paitsi
vintin Narvantien puoleisella sivulla, jossa ruutuja on 12. Rakennuksen katemateriaali on
punaruskeaa kolmiorimahuopakatetta. Rakennuksen pihanpuoleiseen päätyyn on
rakennettu ulokkeena kellari, joka on betonirakenteinen.

Kuva 3: Päärakennuksen pihan puoleinen pääty ja kellari
Se on rakennettu siihen myöhemmin, todennäköisesti 1900-luvun alkupuolella.
Rakennusta on remontoitu paljon nykyisen ja entisen omistajan puolesta. Vinttitila on
rakennettu lämpimäksi tilaksi. Vintiltä on löytynyt suutarin työkaluja, joten todennäköisesti
ammattia on harjoitettu myös päärakennuksessa.

Pihapiiriin kuuluva suutarin mökki (2) on siirretty paikalleen vuonna 2002 Häihälän
kaupan vierestä, n. 1 km Varilaan päin. Se on kuulunut Kalle Sannalle ja tämän puolisolle
Vilhelmiinalle. Kalle oli suutari ja harjoitti ammattiaan mökissä. Suutarin mökin eteisestä on
tehty kuisti ja rakennus on perustettu lohkokivien päälle. Rakennus on hirsirakenteinen,
punamullattu ja ikkunat ovat kuusiruutuiset. Katemateriaali ja värimaailma on sama kuin
päärakennuksella.

Kuva 4: Kiinteistölle 2002 siirretty suutarin mökki, jonka eteisestä on tehty kuvassa näkyvä
kuisti
Kota (3) ja saunarakennus (4) ovat uudempaa rakentamista. Kota on rakennettu 2005 ja
sauna 1998. Molemmat ovat betoniperusteisia ja värimaailmaltaan sekä materiaaleiltaan
sovitettu pihapiirin muihin rakennuksiin.

Kuva 5: Grillikota ja sauna
Aitta (5) on rakennettu Tapiolan kylästä tuoduista hirsistä vuonna 2005. Hirret ovat
vanhasta talosta. Rakennus on perustettu kivien päälle ja värimaailma noudattelee
päärakennusta. Myös katemateriaali on sama.

Kuva 6: Aitta

Liiterin (6) rakentamisajankohdasta ei ole muuta tietoa kuin se, että se on rakennettu
ennen päärakennusta. Liiterirakennus on muista rakennuksista poiketen jätetty
pintakäsittelemättä. Harmaantunut hirsinen liiterirakennus on perustettu kivien päälle. Alun
perin liiteri on ollut todennäköisesti aittarakennus.

Kuva 7: Liiteri (entinen aittarakennus)

Historiaa
Mäkitupa on kuulunut Nisun eli Vehmaisten kylän Läykin kantataloon ja se on erotettu siitä
1928. Mäkituvalle kuului alle puolen hehtaarin kokoinen maa-alue jonkin matkaa
Narvantietä länteen päin. Sen tarkoitus oli mahdollistaa toimeentulo mäkituvassa, jossa oli
perimätiedon mukaan ehkä 1-2 lehmää, kuttu ja porsas.

Päärakennus on rakennettu 1880 ja siinä on asuttu aina 1974 vuoteen asti viimeisen
asukaan muuttaessa vanhainkotiin. Rakennus kerkesi olla asumaton vuoteen 1992, jolloin
sen ostivat Kotilahdet. Kotilahdet remontoivat päärakennusta ja rakensivat saunan.
Kaukisten ostaessa kiinteistön 2000 remontointi jatkui ja kiinteistölle rakennettiin loput sillä
sijaitsevista rakennuksista. Rakennukset ovat kaikki hyvässä kunnossa.

Ympäristö ja pihapiiri
Päärakennuksen pääty on aivan Narvantien laidassa sen aikaisen tavan mukaan. Vanha
aittarakennus, nykyinen liiteri ja päärakennus sijoittuvat toisiinsa nähden kulmittain, joskin
saman suuntaisesti. Nykyinen pihapiiri on rakentunut päärakennuksen pohjoispuolelle
muodostaen suojaisan oleskelupihan.

Kulttuurihistorialliset arvot
Entisellä mäkituvalla on asutus- ja rakennushistoriallista arvoa sekä sen maisemallisesti
keskeisen sijainnin vuoksi maisemallista arvoa. Päärakennus sekä entinen aittarakennus
(liiteri) ovat hyvin säilyneitä.
Arvoluokka 3

Toimenpidesuositukset
Kiinteistöllä sijaitsevat päärakennus ja vanha aittarakennus (liiteri) tulisi säilyttää ja
päärakennuksen asema Narvantien varren maisemallisena kiintopisteenä tulisi turvata.
Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulisi käyttää perinteisiä, rakennusaikakauteen
kuuluvia materiaaleja, värejä, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Mahdollinen
uudisrakentaminen tulisi sovittaa alueen rakennettuun ympäristöön mittakaavan,
materiaalien, värien ja rakennusten sijoittelun suhteen.
Informantti: Heikki Kaukinen, lähteenä käytetty myös Heikki ja Mervi Kaukisen
mökkikirjaa, johon oli kerätty Emil Sannan satavuotisjuhlasta Sannan historiasta saatuja
tietoja.
Lähteenä on käytetty myös kiinteistötietorekisteriä ja Vammalan
kulttuuriympäristöinventointi, rakennetun ympäristön selvitys Lopenkulman osayleiskaavaalueella (Nina Rinta-Porkkunen, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2002)

Sastamalan kaupunki

Kaavaselostuksen liite

Yhdyskuntasuunnittelu

17.11.2021

Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos 2021
30.8.2021 Ehdotuksesta saadut lausunnot sekä kaavoittajan vastineet niihin
Nähtävilläoloaika: 29.9-1.11.2021
Lausunnot
Pvm

Lausunnon antaja
Lausunnon sisältö pääosiltaan

16.11.2021

Pirkanmaan maakuntamuseo
Lausunnossaan (luonnoksesta) maakuntamuseo muistutti Narvantien historiallisesta
luonteesta ja tien säilyneisyydestä sekä
huomautti selvitys- ja huomiointitarpeesta
Narvantien Santa -nimisen kiinteistön osalta.
Maakuntamuseo piti myös suunnitellun
omakotiasutuksen ja Vehmaistenkadun
kääntöpaikan sijoittumista osaksi Narvantien
ja Sannan maisemaa kulttuurimaiseman arvojen kannalta huonona ratkaisuna.
Rakennetun ympäristön osalta kaava-aineistoa on täydennetty Sastamalan kaupungin
laatimalla selvityksellä, Rakennetun ympäristön selvitys 2021 – Santa, Pinja
Ahola/Sastamalan kaupunki. Selvityksen
mukaan entisellä mäkituvalla on asutus- ja
rakennushistoriallista arvoa sekä sen maisemallisesti keskeisen sijainnin vuoksi maisemallista arvoa. Päärakennus (1880) sekä
vanhempi aittarakennus (liiteri) ovat hyvin
säilyneitä. Asemakaavan muutosehdotuksessa asuinrakennuksen ja liiterin säilyminen on turvattu rakennuksiin tiukasti rajatuilla rakennusaloilla ja -määräyksillä. Maakuntamuseo katsoo selvityksen ja kaavamääräysten olevan Sannan kiinteistön kulttuuriarvojen turvaamisen osalta riittävät.
Muutosehdotuksessa Vehmaistenkadun
kääntöpaikkaa ja omakotitontteja on siirretty
kauemmaksi Narvantiestä sekä lisätty tonttien rajalle suojapuustoa erottamaan

Kaavoittajan vastine

omakotitontteja Narvantien maisemasta.
Toimenpide säilyttää metsäalueella kulkevan, maisemarakennetta seuraavan Narvantien sekä Sannan kiinteistön aseman historiallisessa tiemaisemassa, vähentäen kaavan
vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja sen
arvoihin merkittävästi.
Kaavaselostuksessa vaikutusten arviointi rakennetun ympäristön ja maiseman osalta on
tehty riittävällä tarkkuudella.
Maakuntamuseo esittää, että kiinteistön lisäksi kaava-alueen etelärajan muodostava,
vanhan tien piirteet säilyttänyt Narvantie
huomioidaan kaavassa historiallisena tielinjana kaavamääräyksellä: Tien linjaus ja
suhde ympäristöön tulee säilyttää. Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon kanssa.
Tielinjaa koskeva maakunnallinen selvitys,
Pirkanmaan historiallisesti merkittävät tiet,
Pirkanmaan maakuntamuseo 2011 olisi
hyvä mainita kaavaselostuksessa. Selvityksen mukaan Narvanmatkantie mainitaan
1600-luvun lopulla polkuna, mutta se ajoittunee tätä varhaisempaan aikaan. Tielinjaksi
Tyrväätä ja Akaata yhdistänyt tie raivattiin
1700-luvulla.

Narvantien osalle kaavakarttaan
on lisätty museon esittämä kaavamääräys ja selostusta on täydennetty tielinjaa koskevan selvityksen osalta.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaava- Päivitetty raportti on liitetty hyhankkeeseen on kuulunut em. lausunnossa väksyttävän asemakaavan aiedellytetty inventointi. Maakuntamuseo on
neistoon.
arvioinut arkeologista inventointiraporttia
(Mikroliitti Oy, 20.7.2021) sähköpostiviestissään inventoijille ja esittänyt siihen lisäyksiä
ja täsmennyksiä historiallisen tielinjan ja
käytetyn kartta-aineiston osalta. Päivitetty
inventointiraportti tulee toimittaa maakuntamuseolle hyväksyttäväksi ja arkistoitavaksi
Museoviraston tietojärjestelmään sekä lisätä
kaava-aineistoon.
27.10.2021

Caruna Oy
Ehdotukseen on lisätty paikka muuntamolle en-merkintää koskeva virhe on
korjattu kaavakarttaan.
luonnosvaiheen lausunnon mukaisesti.
Muuntamolle varatun alueen merkintää en ei
ole kerrottu asemakaavamerkinnöissä.

Meillä ei ole muuta lisättävää luonnosvaiheessa antamaamme lausuntoon nähden.
Pyydämme saada tiedoksi, kun kaava on
hyväksytty.

Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos 2021
4.5.2021 Luonnoksesta saadut lausunnot sekä kaavoittajan vastineet niihin
Nähtävilläoloaika: 19.5-18.6.2021
Lausunnot
Pvm

Lausunnon antaja

Kaavoittajan vastine

Lausunnon sisältö pääosiltaan
17.6.2021

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infravastuualue kommentoi otsikon asemakaava-asiassa seuraavaa:
Sastamalan kaupungin tulee tehdä asemakaavan hyväksymisen jälkeen katualueelle
Merkitään tiedoksi saaduksi, ja
sijoittuvalle nykyisen valtion hallinnoiman
välitetään tieto asianosaiselle tamaantien 12965, Narvantien osuudelle (n.
530 metriä) MRL 86a § mukainen kadunpi- holle kaupungin organisaatiossa.
topäätös, jolla tien hallintaoikeus siirtyy Sastamalan kaupungille. Nykyinen kaupungin
kadun ja valtion maantien raja Narvantiellä
on n. 80 metrin päässä Huiskonkadun liittymästä itään päin Huiskonpolun asemakaava-alueen kohdalla, Narvantien kadunpitopäätösosuus alkaa nykyisestä katu-maantie -hallinnollisesta rajasta ja ulottuu Vehmaistenkadun asemakaava-alueella Narvantien itärajalle asti.
Kadunpitopäätöksen jälkeen kaupungin tulee tehdä kiinteistötoimitus, jolla nk. tiekiinteistön (tiepohja) omistus siirtyy kaupungille.
Nk. tiekiinteistö siirtyy kaupungin omistukseen korvauksetta. Sekä kadunpitopäätöksestä että kiinteistötoimituksesta tulee lähettää tieto Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.

7.6.2021

Caruna Oy
Nykyinen sähkönjakeluverkko

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4
kV johdot vihreällä. Ilmajohdot on esitetty
yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.
Vaikutukset sähkönjakeluun
Alueen sähkönkäyttö kasvaa uuden kaavan
myötä. Alueella tarvitsee tehdä uusia kaape- Ehdotukseen on lisätty paikka
lointeja ja alueelle olisi hyvä varata uudelle muuntamolle lausunnon liitteen 2
muuntamolle paikka kaavaan liitteen 2 mu- mukaisesti.
kaisesti.
Siirtokustannusten jako
Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto
edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Muuta huomautettavaa
Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. asemakaavaluonnoksesta.
Tiedotus hyväksymisestä

Caruna Oy:lta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa.

Toivomme mahdollisuutta antaa lausunnon
vielä ehdotusvaiheessa.
22.6.2021

Pirkanmaan maakuntamuseo
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että kaava-alueelta
puuttuu MRL 9 §:n edellyttämä selvitys. Aluetta ei ole aikaisemmin arkeologisesti tutkittu. Alue on pääosin rakentamaton. Vanhimman sitä koskevan kartan (1760-luku)
perusteella Vehmaisten kylään kuulunutta
historiallista asutusta on ollut 0,4 km kaavaalueesta pohjoiskoilliseen ja 0,3 km itäkaakkoon. Pieniä peltoja ja niittyjä on sijainnut
välittömästi suunnittelualueen länsi- ja itäpuolella. Tämän vuoksi on pidettävä mahdollisena, että kaava-alueelta löytyisi erityisesti elinkeinohistoriallisia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Lisäksi alueen eteläreunaa pitkin kulkee historiallisen Toijala-Tyrvää-maantien
Suunnittelualueelta on laadittu
(Narvanmatkantien) linja. Tielinja mainitaan MRL 9 § edellyttämä

arkistolähteissä jo v. 1696 ja se on merkitty
mm. Kuninkaan tiekartastoon Suomesta
1790. Tie on yhdistänyt pitäjänkeskuksia ja
lukuisia keskiaikaisia kyliä.

arkeologinen tarkkuusinventointi,
joka on kaavaehdotuksen liitteenä. Tarkkuusinventoinnin suorittaminen on kirjattu kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelEdellä olevan perusteella maakuntamuseo
toteaa, että kaavahankkeeseen liittyen tulee maan.
suorittaa arkeologinen tarkkuusinventointi
Suunnittelualueelta ei löytynyt
MRL 9 §:n mukaisesti, mikä on kirjattava
muinaisjäännöksiä tai muita arkaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelkeologisesti suojeltavia kohteita.
maan. Maakuntamuseo voi ottaa kantaa
kaavan ratkaisuihin vasta inventoinnin jälkeen.
Arkeologisessa inventoinnissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita (2020) ja muita Museoviraston ohjeita. Tutkimuksen tekijän tulee toimittaa raportti digitaalisena arviointia varten maakuntamuseolle (pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi). Arvioinnissa varmistetaan,
että selvitys vastaa sille asetettuja tavoitteita
ja laatuvaatimuksia. Raportti toimitetaan arvioinnin jälkeen Museovirastoon, jossa se
tallennetaan sähköiseen asianhallintajärjestelmään ja julkaistaan palvelussa
https://asiat.museovirasto.fi/. Tutkimusraporttien tiedot tallennetaan myös muinaisjäännösrekisteriin, jonka tietoja voi selata
kaikille avoimessa Kulttuuriympäristön palveluikkunassa www.kyppi.fi. Verkossa julkaistava tutkimusraportti ei saa sisältää yksityishenkilöiden henkilötietoja, esim. maanomistajan nimiä tai osoitteita. Raportin lisäksi museolle on toimitettava kohteiden sijaintitiedot ja rajaukset digitaalisena paikkatietomuodossa.
Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta
Narvantie (Narvanmatkantie) on yksi Sastamalan vanhimpia tielinjoja. Sen maisemaan
sijoittuu Sastamalassa valtakunnallisesti
merkittäviä agraarikulttuuriin liittyviä maisema-alueita, vanhoja maakirjakyliä ja tilakeskuksia. Kaava-alueen eteläreunalla, metsäalueella mutkitteleva tielinja seuraa edelleen vanhaan tapaan maaston muotoja.
Narvantien varrella on metsätaipaleella yksittäisiä, vanhaa maatalousajan asutusta

edustavia pieniä pihapiirejä. Kaavan kaakkoiskulmalle sijoittuu niistä yksi, Santa -niminen pihapiiri. Narvantien luonne on säilynyt,
koska Tampereentie ja Pirkanmaantie korvasivat sen kauko- ja paikallisliikenteessä jo
ennen autoistumisen kasvua.
Narvantien maisemaan metsäalueella liityvä
pienasutus on huomioitu arvoalueena Narvantien varsi Pirkanmaan maakuntamuseon
tekemässä yleiskaavainventoinnissa (Vammalan kulttuuriympäristöinventointi 2002.
Rakennetun ympäristön selvitys. Lopenkulman osayleiskaava-alue). Alueen arvot ovat
historialliset ja maisemalliset, arvoluokka on
3. Alueen ominaispiirteet suositellaan säilytettäväksi.

Santa on inventoitu ja se on arvotettu luokkaan 3. Päärakennus
ja liiteri ovat säilyneet hyvin ja informantin mukaan päärakennus
olisi rakennettu 1880 ja liiteri jo
ennen sitä. Tämä vuosiluku löytyy myös rautaisesta viiristä rakennuksen räystäskolmiosta.
Santa on hyvin säilynyt esimerkki
mäkituvasta.

Arvoalueeseen ja Vehmaisten kaava-alueeseen sen kaakkoiskulmalla kuuluva Santaniminen tontti (790-476-2-26) on erotettu
Vehmaisten kylän Läykin kantatalosta 1928,
asuinrakennus on rakennettu kiinteistötietojärjestelmän mukaan 1925, talousrakennukset ovat nuorempia. Asuinrakennus näkyy
hyvin vuoden 1948 ilmakuvassa. Vanhaan
tapaan lähes tielinjaan, sen mutkaan kiinni
rakennettu asuinrakennus muodostaa merkittävän, historiallisen Narvanmatkan tielinjaan kuuluvan kiintopisteen sen metsätaipaleella.

Vehmaistenkadulle ei ollut tarkoitus kääntyä Narvantieltä, mutta
tiemaiseman säilyttämiseksi
kääntöpaikkaa on viety suunnitelmassa pohjoisemmaksi samoin kuin laitimmaisen tontin
reunaakin. Kääntöpaikalta oli tarkoitus mahdollistaa turvallinen
liittymä Santa-kiinteistölle, mutta
Sannan kulttuurihistorian vuoksi
on syytä säilyttää liittymä nykyisessä paikassa.

Vehmaistenkadun asemakaava-alue Narvantiehen ja Sannan pihapiiriin rajautuvine
asuintontteineen sekä sen pihapiirin reunaan sijoittuva Vehmaistenkadun liittymä
muodostavat merkittävän muutoksen vanhan maantien satavuotiaassa asutusmaisemassa. Uutta liittymää, omakotitonttien rajautumista vanhaan pihapiiriin ja tielinjaan ei
voi pitää hyvänä ratkaisuna kulttuuriympäristön arvojen kannalta.

Narvantien varsi on tarkoitus jättää puustoiseksi ja Sannan
asema kiintopisteenä tiemaisemassa säilytetään määrittelemällä päärakennukselle ja liiterille tiukat rakennusalat.

Santaan rajautuvalle tontille,
sekä Vehmaistenkadun vastapuolella sijaitsevalle tontille on lisätty istutettavat alueenosat,
joista määrätään, että alueella
Historialliseen tielinjaan liittyvä Sannan piha- tulee pyrkiä säilyttämään olepiiri olisi syytä inventoida, arvottaa ja huomi- massa olevaa puustoa ja sitä on
oida kaavassa. Rakennuksella on vahva yh- täydennettävä uusilla istutuksilla
teys historialliseen tielinjaan, maisemaan ja ympäristöön soveltuvalla tavalla
mainittuun arvoalueeseen. Inventointitiedot (i-3). Määräyksellä on tarkoitus
maisemoida uusi alue Narvanja kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön
tietä kohti ja Santaa vasten. Ei
tulisi kirjata asemakaavaselostukseen.

Maakuntamuseo esittää, että Vehmaistenkadun suunnitelmaa tarkistetaan kulttuurimaiseman
ominaispiirteet paremmin huomioivaksi. Jos
Vehmaistenkatu liittyisi vain sen pohjois- ja
länsipuolella oleviin omakotialueisiin, Huiskonkatuun ja -polkuun, Narvantien vanha
metsän ja pienasutuksen tiemaisema säilyisi. Lisäksi uudelle omakotialueelle ei syntyisi läpiajoliikennettä.
Kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola

ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista jättää epämääräisiä metsäkaitaleita Sannan ympärille.
Narvantien asutusmaisema on
turvattu laajentamalla Narvantien
varren metsäkaistaa ja istutettavan alueen osan merkinnällä i-3.

Sastamalan kaupunki

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
790 Sastamala Täyttämispvm
19.11.2021
Kaavan nimi
Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
17.03.2021
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
A-080/2021
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
7,1782
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
6,6255
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,5527

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
7,1782
2,7816

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
6774
0,09
38,8
6774
0,24

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
6,6255
2,4396

3,0554

42,6

3,0554

1,3412

18,7

1,1305

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosalan muut. [km² +/-]
6150
6150

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AO-16
AO-7
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VL-3
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
7,1782
2,7816
2,7816

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
6774
0,09
38,8
6774
0,24
100,0
6774
0,24

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
6,6255
2,4396
2,7499
-0,3103

3,0554
3,0554

42,6
100,0

3,0554
3,0554

1,3412
1,3412

18,7
100,0

1,1305
1,1305

Kerrosalan muut. [km² +/-]
6150
6150
6771
-621
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Inventoitu alue oli mäntyistä metsikköä, joka on aktiivisessa kulkukäytössä poluista päätellen.

Perustiedot
Alue:
Tarkoitus:
Työaika:
Tilaaja:
Tekijät:
Tulokset:

Muut tiedot:

Sastamala, Vehmaistenkadun asemakaava-alue. Alue sijaitsee Narvantien pohjoispuolella Vammalan taajama-alueen reunalla.
Selvittää, onko asemakaava-alueella muinaisjäännöksiä.
Maastotyö: 13.5.2021
Sastamalan kaupunki
Mikroliitti Oy, Maastotyö: Timo Sepänmaa, Janne Soisalo. Raportin koostaminen:
Taika-Tuuli Kaivo
Alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi katsottavia arkeologisia jäännöksiä
Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 8/2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 8/2021. Valokuvia
ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat
ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. Valokuvaaja: Timo Sepänmaa.

Kartat

Inventoitu alue merkitty vihreällä.

3

Inventoitu alue rajattu vihreällä. Alareunassa, alueen eteläreunassa kulkeva oranssilla korostettu tie on
vanha merkittävä tie, joka on merkitty päätienä mm. 1796-1805 ns. Kuninkaankartastoon. Tielinja tällä
kohdalla vaikuttaa olevan jokseenkin tarkalleen sama kuin 1700-1800 lukujen yleiskartoissa.

Inventointi
Sastamalan kaupunki suunnittelee Vehmaistenkadun asemakaavaa ja asemakaavan muutosta.
Sastamalan kaupunki tilasi kaava-alueen arkeologisen inventoinnin Mikroliitti Oy:lta. Timo Sepänmaa ja Janne Soisalo tekivät inventoinnin maastotyön 3.5.2021, työn kannalta hyvissä olosuhteissa.
Alue on pinta-alaltaan noin 7,5 ha. Se sijaitsee Vammalan kirkosta runsaat 3 km kaakkoon. Sen
eteläreuna rajautuu Narvantiehen, pohjoisreuna osittain Huiskonkatuun ja länsireuna Huiskonpolun asuinrakennuksiin. Alueella tai sen välittömästä tuntumasta ei ole ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä tai löytöjä, eikä alueella ole tehty aiemmin arkeologista tutkimusta. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset ovat noin 500 metriä pohjoiseen päin alueesta sijaitseva historiallinen
kylätontti Vehmaa, noin 700 metriä itään päin sijaitseva historiallinen yksinäistalo Ketola sekä
reilu 700 metriä koillisen suuntaan sijaitseva rautakautinen kiviröykkiö Vehmaanniemi. Historiallisella ajalla alue kuului Vehmaisten kylään.
Korkeustasot alueella vaihtelevat 75–93 m mpy välillä. Matalimmillaan korkeustaso on inventoidun alueen itälaidalla, jossa se on koko matkalta vajaa 80 m mpy. Suurimmaksi osaksi alue on
kuiten-kin korkeustasoltaan yli 80 m mpy. Korkeustason perusteella alue on kuroutunut Itämeren
altaasta sen Ancylusjärvivaiheen alkupuolella, preboreaalisella ilmastokaudella, joten on hyvin
epätodennäköistä että alueella sijaitsisi rantasidonnaisia, varhaismesoliittisia muinaisjäännöksiä.
Ennen kenttätyötä tarkastettiin alueen maankäytön historiaa vanhoista kartoista. Vehmaisten
vuosien 1802 isojakokartta ei ulotu alueelle, mutta Kiikan Joksivun jakokunnan v. 1829 kartta
kyllä. Kuten vanhat yleiskartat selkeästi jo kertovat, ei myöskään tarkemmassa v. 1829 kartassa
alueelle sijoitu mitään mainittavaa. Vanhojen karttojen perusteella alueella ei siis ole ollut historiallista asutusta tai muuta arkeologian kannalta relevanttia maankäyttöä ennen 1900 lukua. Alueen eteläraja rajautuu vanhaan, mm. Kuninkaankartastoon 1796-1805 merkittyyn merkittävään
päätiehen (nykyinen Narvantie).
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Aluetta kuvaavaa laserkeilausaineistoa tarkasteltiin Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunan rinnevarjostuksen kautta. Siinä ei havaittu mitään arkeologisesti mahdollisesti kiinnostavaa.
Alue on maastoltaan epätasaista, kivikkoista ja kallioista moreenimaata. Pääosin alue on mäntymetsää, jossa risteilee erikokoisia hiekkapolkuja. Alue käveltiin kattavasti läpi tarkkaillen maastoa
silmämääräisesti. Maastonkohtia, joissa voisi epäillä sijaitsevan maanalaisia muinaisjäännöksiä
ei eteen tullut, joten koekuoppia ei tehty. Alueen poikki kulkevan polun eteläosan varrella oli pieniä uudenaikaisia maanottokuoppia. Vanhan tien reunamilla ja läheisyydessä ei havaittu merkkejä mahdollisten tieoikaisujen jälkeisistä vanhoista tiepohjista. Tie on tällä kohden siis ollut nykyisen linjauksen kohdalla.
Tulos
Alueella ei todettu mitään merkkejä muinaisjäännöksistä tai muista, suojeltavaksi arvioitavista arkeologisista jäännöksistä.

20.7.2021
Timo Sepänmaa, Janne Soisalo ja Taika-Tuuli Kaivo
Mikroliitti Oy
Vanhoja karttoja

Inventoitu alue sijoittuu kaikissa
vanhoissa kartoissa punaisen
ympyrän sisälle.
Ylärivissä vasemmalla: Ote vuoden
1796–1805 Kuninkaan kartastosta.
Ylärivissä oikealla: Ote vuoden
1909 senaatinkartasta.
Alarivissä vasemmalla: Ote vuoden
1961 peruskartasta.
Kaikissa alue on asumatonta
metsää
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Kuvia

Vasemmalla & oikealla: Inventoitu alue oli pääosin metsikköä, mutta osittain myös ryteikköistä taimikkoa.

Vasemmalla & oikealla: Alueella oli paljon tuulenkaatoja, joista näki hyvin alueen paljastunutta maaperää.
Nämä tarkastettiin, mutta niissä ei havaittu mitään kiinnostavaa (kuten löytöjä).

Vasemmalla & oikealla: Alueella kulki paikoitellen eri kokoisia hiekkateitä- ja polkuja.
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