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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
Yleiskaavan osan muutos on päätetty käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä 7.12.2020
§ 249.
Yleiskaavan muutos on tullut vireille nimellä ”Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan
muutos Kaukolan alueella”. Yleiskaavan muutos laaditaan uuden tieyhteyden rakentamisen
tarpeesta. Sastamalan kaupunki on päättänyt käynnistää kaavamuutoksen, sillä tiehankkeen
toteutuminen edellyttää kaavamuutosta. Uuden tieyhteyden rakentaminen on Väyläviraston
hanke, joka liittyy tasoristeysten poistamishankkeeseen Tampere-Pori-radalta turvallisuuden
parantamiseksi. Prosessissa muutetaan pieni osa rakenneosayleiskaavasta, joten tavoitteet
ja vaikutusten arvioinnit ym. koskevat vain osaa Kaukolantietä sekä uutta tielinjaa
lähialueineen.

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskustaajaman rakenneosayleiskaava vuodelta
2014. Yleiskaavassa on esitetty mustalla yhdystie/kokoojakatu Kaukolantie. Yleiskaavan
muutoksen tarkoituksena on muuttaa Kaukolantien osalta yleiskaavaa siten, että kaavassa
oleva yhdystie muuttaisi linjaansa Kaukolantieltä rakennettavalle uudelle tielle ja sieltä
Sastamalantielle. Tarkoituksena on mahdollistaa rautatien alitus uudella tielinjalla. Nykyisen
Kaukolantien linjalla alitus ei ole mahdollinen liian pienten korkeuserojen vuoksi. Vanha
Kaukolantien pohjoispää jää yksityistiekäyttöön, mutta sieltä ei ole enää muutoksen
seurauksena yhteyttä Sastamalantielle radan eteläpuolelta.

2.2. Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Kaukolassa Sastamalan keskustan länsipuolella. Suunnittelualue
käsittää Kaukolantien pohjoispään lähialueineen sekä uuden tielinjan lähialueineen. Alueelle
sijoittuu mm. selvitys-, maatalous, rata- ja tiealuetta. Suunnittelualueen läheisyydessä
sijaitsee myös joitakin tunnettuja muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännökset sijoittuvat kuitenkin
olemassa olevan Kaukolantien läheisyyteen. Suunnittelualue on laajuudeltaan n. 58 ha.
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KUVA 2: Ortoilmakuva, suunnittelualue rajattu punaisella

2.3. Vaikutusalue
Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat, kuten esim. vaikutukset
liikenteeseen, maisemaan ja luontoon. Kyseessä on rakenneosayleiskaavan osan muutos
Kaukolassa,

joten

voidaan

katsoa,

että

vaikutukset

kohdistuvat

enimmäkseen

suunnittelualueen ympäristöön, mutta myös lähialueisiin mm. liikenteellisesti.

yleiskaavan osan muutosten 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.
Voimaantulosta on kuulutettu 8.6.2017. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan
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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 maaseutualuetta. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on
ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan
paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Suunnittelualue sijoittuu osin arkeologisen perinnön ydinalueelle. Merkinnällä osoitetaan
maakunnallisesti merkittävät, laajat, yhtenäiset arkeologisen perinnön tihentymät. Alueella
sijaitsevien muinaisjäännösalueiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja
hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon
muinaisjäännösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen
arvokkaisiin maisema-alueisiin ja/tai kulttuuriympäristöihin.

Suunnittelualue sijoittuu myös osin maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.
Merkinnällä osoitetaan maisema-alueiden ulkopuoliset maakunnallisesti arvokkaat
maaseudun kulttuurimaisemat. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen
säilymistä. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Suunnittelualue sijoittuu osin myös maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. 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
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kiinnitettävä erityistä huomiota. Maisema-alueiden kanssa päällekkäiset maakunnallisesti
arvokkaat kulttuurimaisemat on esitetty kaavaselostuksen liitekartalla ”Kulttuurimaisemat”.

Päärata merkinnällä osoitetaan henkilö- ja tavaraliikenteen kannalta merkittävät pääradat.
Pääradoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöliikenteen nopeutta ja täsmällisyyttä
sekä yleistä liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Päärata-verkolla tavoitteena on
poistaa tasoristeykset ja mahdollistaa 250 kN akselipainot. Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja
kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kannalta
tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen.

Tärkeä seutu- tai yhdystiemerkinnällä on osoitettu maakunnallisesti tärkeät seututiet ja
yhdystiet sekä niihin kuuluvat katuosuudet ja yhdystieluonteiset kadut. Tärkeät seutu- ja
yhdystiet yhdistävät maakuntakaavan taajamatoimintojen alueita ja kyläkeskuksia
kuntakeskuksiin tai ovat verkostollisesti merkittäviä korkeampiluokkaisia väyliä täydentäviä
yhteyksiä.

Siirtoviemäri-merkinnällä osoitetaan tärkeimmät seudullisesti merkittävät viemäriyhteydet ja
yhdysvesijohto-merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta tärkeimmät seudullisesti
merkittävät verkostoyhteydet. Alueen poikki kulkee myös voimalinja. Merkinnällä osoitetaan
olemassa olevat 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Maakaapeloituja voimalinjoja ei osoiteta
maakuntakaavakartalla.
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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 selvitysalueelle ja osin maatalousalueelle.
Selvitysalueen merkinnällä on osoitettua alueet, joilla on lisäselvitystarvetta. Alueilla on
kylämäistä ja maaseutumaista rakentamista. Kyläalueiden ja maa- ja metsätalousalueiden
rajat eivät ole selkeitä. Alueisiin kohdistuu rakentamispaineita, mutta maankäyttömuoto ei ole
tavoitteiden selkiintymättömyyden vuoksi tässä yhteydessä ratkaistavissa. Alueet saattavat
sisältää herkkiä maisema-, luonto-, kulttuuriympäristö- ja arkeologisia kohteita. Alueiden
käyttö

ratkaistaan

rakenneosayleiskaavaa

tarkemmin

yleiskaavoituksen

ja/tai
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asemakaavoituksen yhteydessä. Maatalousalueen merkinnällä on osoitettu maatalouteen
hyvin soveltuvia alueita. Alueen pelloilla on maisemallista merkitystä, jonka vuoksi ne pyritään
säilyttämään avoimina ja viljelykäytössä. Alueella on sallittua hajarakentaminen sekä
maatalouteen liittyvä rakentaminen. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevan
asunnon tai maatilan talouskeskuksen yhteyteen, metsäsaarekkeisiin tai metsän reunaan niin,
ettei yhtenäisiä peltokuvioita pirstota. Rakentamisen tulee sopeutua maisemaan ja alueen
rakennusperinteeseen.

Alueen

toteutumista

ohjataan

suunnittelutarveratkaisuin.

Kotieläintalouden suuryksikköä ei saa sijoittaa asutuksen tai virkistysalueiden läheisyyteen.

Suunnittelualuetta

halkovat

myös

voimajohto,

rautatie

sekä

rautatiehen

liittyvä

meluntorjuntatarpeen merkintä. Suunnittelualue rajoittuu Sastamalantiehen, joka on merkitty
yleiskaavassa seututieksi. Kaukolantie, joka yleiskaavassa on merkitty yhdystieksi, sijoittuu
myös suunnittelualueelle pohjoisosastaan.

Suunnittelualueen läpi kulkee myös virkistysyhteys/-tarve, jolla 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.

Sastamalantien vartta myötäilee myös kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä, jolla osoitetaan
kevyen liiketeen verkoston olemassa olevat pääreitit sekä yhteystarpeet. Merkintä ei osoita
reitin tarkkaa sijaintia.

Suunnittelualue sijoittuu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle,
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemaan. Alueen tarkemmassa suunnittelussa tulee
huomioida

rakentamisen

ja

ympäristöhoitotoimenpiteiden

sopeutuminen

alueen

maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee luoda edellytykset sille, että maisema-alueen tai rakennetun
kulttuuriympäristön maisemallisesti tai rakennushistoriallisesti arvokas luonne säilyy.
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Museoviranomaiselle

varataan

mahdollisuus

lausua

mielipiteensä

merkittävistä

maankäyttöhankkeista.

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu myös joitakin tunnettuja muinaisjäännöksiä. Nämä
eivät kuitenkaan sijoitu alueelle, jonne uutta tieyhteyttä ollaan suunnittelemassa.

Suunnittelualueen itälaitaan ulottuu myös hiukan yleiskaavassa esitettyä tulvavaara-aluetta.
Merkinnällä on osoitettu kerran sadassa vuodessa tapahtuvan tulvavaara-alueet. Alueet tulee
huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Tulva-alueille ei saa sijoittaa uusia rakennuksia,
rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää vahinkoa.

KUVA 4: Ote keskustan rakenneosayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella
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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 on päivitetty viimeksi 2019.

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

Suunnittelualue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa kaavoitettujen taajama-alueiden
ulkopuolelle. Alue sijoittuu arvokkaalle maisema-alueelle ja alueen poikki kulkee vesistöön
tukeutuvan virkistyksen reitti. Lisäksi alueella kulkevat rautatie ja seudullinen runkoväylä,
jolla on joukkoliikenteen kehittämistarvetta.

Sastamalan kaupunki
Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella

10

KUVA 5: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta, suunnittelualue likimääräisesti ympyröity punaisella

Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.

2.5. Selvitykset
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin.
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Yleiskaavan osan muutoksen vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu tarpeelliset selvitykset.
Uuden tielinjan alueelta on laadittu arkeologinen inventointi, rakennetun ympäristön selvitys
sekä luontoselvitys, josta saadaan raportti ehdotusvaiheeseen. Uudesta tielinjasta on myös
laadittu havainnekuvat, joista selviää hankkeen vaikutus maisemaan.

Maantielle 249 välillä Kaukolantien liittymä ja Pehtoorinpolun liittymä on suunniteltu
jalankulku- ja pyörätie maantien eteläpuolelle. Rahoitusta rakentamiselle ei kuitenkaan ole
osoitettu, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa. Tiesuunnitelma oli yleisesti nähtävillä
25.11.2020-30.12.2020.

Suunnittelualue

rajautuu

maantie

249

pohjoispuolelle.

Tiesuunnitelmakarttaan on merkitty joitakin liito-oraville soveltuvia elinympäristöjä.

2.6. Maanomistus
Suunnittelualueen

maat

ovat

suurimmaksi

osaksi

yksityisomistuksessa.

Rata-

ja

Sastamalantien alueet omistaa valtio. Sastamalan kaupungilla ei ole alueella maanomistusta.

2.7. Tavoitteet
Sastamalan alueella on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on poistaa Tampere-Pori
radalla tasoristeyksiä turvallisuuden parantamiseksi. Kaukolan alueella on päädytty
rakentamaan uusi tieyhteys Kaukolantieltä Sastamalantielle, sillä Kaukolantien ylikäytävän
kohdalle ei ole mahdollista rakentaa alikulkua vähäisten korkeuserojen vuoksi. Uudella
linjalla alikulku on mahdollista toteuttaa riittävillä kallistuksilla. Kaukolantie katkeaa rautatien
kohdalla ja se jää yksityistiekäyttöön. Näin ollen sitä ei enää voi pitää yhdystienä ja kaava on
muutettava tältä osin. Yhdystie-merkintä on tarkoitus muuttaa kulkemaan uudelle linjalle ja
siitä Sastamalantielle. Kaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa tielinjaa ja säilyttää kaava
muutoin nykyisellään.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa yhdystien rakentaminen kulttuuriympäristö huomion
ottaen ja sitä vaalien.

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
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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

-

Väylävirasto

-

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”.

Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.
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3.2. Tiedottaminen
Kaavan 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 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 ja rakennettuun ympäristöön

-

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

-

Vaikutuksen ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

-

Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön

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.

5. Kaavoituksen kulku, osallistuminen, aikataulu ja päätöksenteko

Työvaihe

Suoritus, tiedottaminen,
osallistuminen

Ajankohta

Tekijät
Viranomainen
Päätös

Sastamalan kaupunki
Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella

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

03 / 2021

Kaavaluonnos

kevät/2021

Kaavaluonnos nähtäville
yhdyskuntasuunnitteluun sekä
www.sastamalankaupunki.fi

Kaavaehdotus

kevät/kesä/2021

Ympäristölautakunta
Viranomaisten
kommentit

kevät/kesä/2021
Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus

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 §

6. Yhteystiedot
Lisätietoja kaavamuutostyöstä:

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

Kaavoitusarkkitehti
Pinja Ahola

Ympäristölautakunta

kevät/2021

Viranomaisille luonnos
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mielipiteensä ja huomautuksia
luonnoksesta MRL 62 §, MRL
30 §
Kaavan tarkistaminen /
täydentäminen / muuttaminen
ehdotukseksi
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Viranomaisten
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viranomaisneuvottelu
MRA 26§
kesä/syksy/2021
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MRL 37 §
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Maankäyttöjohtaja
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Sastamalan kaupunki
Keskustaajaman rakenneosayleiskaava
Oikeusvaikutteinen
Tavoitevuosi 2030
Johdanto
Rakenneosayleiskaava on oikeusvaikutteinen yleispiirteinen suunnitelma, joka ilmaisee
tavoitellun kehityksen Sastamalan keskustaajaman alueella. Rakenneosayleiskaavassa
esitetään pitkän aikavälin maankäytön kehitysnäkymä yleispiirteisesti. Eri osapuolten
keskustelujen pohjaksi ja eri lähtökohdista lähtevien ratkaisujen vaikutusten selvittämiseksi on prosessin kuluessa tuotu esille useita eri periaateratkaisuja.
Rakenneyleiskaavan laatiminen on merkittävä hanke, jolla on laajoja vaikutuksia koko
yhdyskuntarakenteen kehittymiselle. Rakenneyleiskaavan luominen on strategista
suunnittelua, joka helpottaa Sastamalan kaupunkia muutoksen hallinnassa ja tulevaisuuteen suuntaamisessa. Rakenneosayleiskaavalla pyritään vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin ja välttämään negatiivisia vaikutuksia.
Rakenneosayleiskaavatyö on edennyt vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin
neljä vaihtoehtoista maankäytön kehityskuvaa koko suunnittelualueelta. Tämän lisäksi
Hyrkin risteysaluetta tutkittiin tarkemmin ja risteysalueen ratkaisuvaihtoehdoista laadittiin neljä eri vaihtoehtoa. Kehityskuvavaiheessa maankäyttövaihtoehtojen avulla tutkittiin keskustaajama-alueen erilaisia mahdollisuuksia kehittyä alueen omista vahvuuksista ja edellytyksistä käsin. Kehityskuvien laatiminen antoi mahdollisuuden keskustella
kaupungin ja osallisten tavoitteista eri näkökulmista.
Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan laadinnan aikana on ollut käynnissä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelman laadinta sekä Hyrkin alueen asemakaavoitus. Suunnitelmat on pyritty sitomaan toisiinsa niin, että eri suunnitelmien kesken ei ole ristiriitoja.
Rakenneosayleiskaavan kulkua, osallistumisen järjestämistä, tavoitteita, suunnittelutilannetta ja laadittuja selvityksiä on käsitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Rakenneosayleiskaavatyötä ovat ohjanneet Sastamalan apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo, kaavoituspäällikkö Jorma Tuomisto ja kaavoitusarkkitehdit Maria Ahokas ja Timo Silomaa.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä suunnitteluryhmää on vetänyt kehitys-kuva- ja
valmisteluvaiheessa suunnittelupäällikkö Alf Lindström. Kehityskuva- ja valmisteluvaiheen pääsuunnittelijana on toiminut projektipäällikkö Juha Mäkelä. Ehdotusvaiheessa
suunnitteluryhmää on vetänyt suunnittelupäällikkö Helena Ylinen. Suunnitteluryhmän
muina jäseninä ovat olleet suunnittelijat Sakari Mustalahti, Kirsti Toivonen ja Anna Hakula.
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Perus- ja tunnistetiedot

1.1 Tunnistetiedot
Selostus koskee 20.10.2011 päivättyä ja 4.10.2013 ja 14.4.2014 tarkistettua kaavakarttaa.
1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualueena on Sastamalan keskustaajama. Alue rajautuu Rautaveden länsirannan, Lopenkulman ja Houhajärven osayleiskaava-alueisiin. Muilta osin suunnittelualue
on rajattu taajamarakenteen kasvuedellytysten tutkimiseksi liikenteellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti edullisille taajaman lievealueille, joihin kohdistuu rakentamisen
paineita.
1.3 Kaavan tarkoitus
Tavoitevuosi
Keskustaajaman yleiskaavasuunnittelu tähtää noin vuoteen 2030, mutta luo strategisia
tavoitteita myös pidemmälle.
Keskustaajaman osayleiskaavan tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan
yhdyskuntarakenteen tai sen osan yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen
sovittaminen. Sastamalan, silloisen Vammalan keskustaajaman oikeusvaikutukseton
osayleiskaava vuodelta 1981 on vanhentunut, eikä sitä enää voida pitää ohjeena yksityiskohtaisemmalle maankäytön suunnittelulle. Keskustan roolin muuttuminen Sastamalan kaupungin keskustaajamaksi asettaa entistä suurempia vaatimuksia, joihin vastaaminen edellyttää strategisen tason kysymysten ratkaisemista yleiskaavalla.
Keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa käsitellään mm. seuraavia maankäytöllisiä
kysymyksiä:











keskustan taajama-asumisen laajenemisalueet ja uudet työpaikkaalueet
täydennysrakentamisen alueet
ajoneuvo- ja kevyen liikenteen pääverkko
kaupallisten ja julkisten palvelujen sijainti ja määrä
Liekoveden ja Rautaveden rantojen käyttö
rakennetun arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttäminen
tiedossa olevien kiinteiden muinaisjäännösten suojelu
keskeisten virkistysalueiden ja –yhteyksien osoittaminen
varautuminen yhdistyneen Sastamalan kaupungin keskustan aseman asettamiin
haasteisiin
varautuminen ilmastonmuutoksesta johtuviin välittömiin ja pitkän aikavälin
haasteisiin

Keskustaajaman rakenneosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Se on ohjeena
osayleiskaavoja ja asemakaavoja laadittaessa.
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1.4 Kaavaprosessin keskeiset vaiheet
3.3.2008

Tavoiteseminaari luottamushenkilöille

24.4.2008

Teknisen lautakunnan päätös osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä

21.5.2008

Teknisen lautakunnan päätös valmisteluvaiheen kuulemisesta

12.6.2008

MRL 66 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

13.–30.6.2008 Vireillepano- ja kehityskuvavaiheen nähtävillä pito
18.6.2008

Esittelytilaisuus Sastamalan kauppalantalolla

22.10.2008

Teknisen lautakunnan päätös kaavaluonnoksen laatimisen periaatteista

19.1.2009

Hyrkin alueen kaavoitus suunnitteluasiana kaupunginhallituksessa

25.3.–17.4.2009 Rakenneosayleiskaava luonnos nähtävillä
25.2.2009

Viranomaistyöneuvottelu

15.6.2009

Viranomaistyöneuvottelu

24.11.–27.12.2011 Rakenneosayleiskaavaehdotus nähtävillä
6.2.2013

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu MRL

28.11.-27.12.2013

Rakenneosayleiskaavan toinen ehdotus nähtävillä

Kaupunginvaltuusto hyväksyy
1.5 Tiivistelmä
Rakenneosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Se ohjaa Sastamalan keskustaajaman rakenteellista kehittämistä, joka tapahtuu yksityiskohtaisemmin aluevarausyleiskaavojen ja asemakaavoituksen avulla. Keskustaajaman rakenneosayleiskaava tähtää
noin vuoteen 2030. Rakenneosayleiskaavassa pyritään kuitenkin luomaan edellytykset
tätä pidemmälle tulevaisuuteen ulottuvalle kehitykselle.
Kaavatyön peruslähtökohtana on keskustatoimintojen ja palvelujen alueen kehittäminen toiminnallisesti ehjänä ja elinvoimaisena nykyisen keskustan ja valtatien 12 liittymän välisellä alueella, sekä alueellisen palvelukyvyn varmistaminen valtatien liittymään
tukeutuen. Tämä nähdään ajallisesti ensimmäisen vaiheen välttämättömänä kehittämistavoitteena.
Toisessa vaiheessa varaudutaan keskustan painopisteen siirtymiselle uudelleen pohjoisen suuntaan. Liikenneyhteyksiä Rautaveden yli täydentää väylävaraus, joka esitetään
luokitukseltaan pääkatuna. Tämä mahdollistaa tiiviin, kevyttä liikennettä ja kaupunkimaisia palveluja tukevan kaupunkirakenteen kehittämisen ja tukeutumisen raideliikenteeseen.
Kaavan lähtökohtana oleva porrastettu kehityspolku perustuu toisaalta nykyisen liikenneympäristön ja kaupan rakenteen hyödyntämiseen, toisaalta sillä varaudutaan vähäpäästöiseen yhdyskuntarakenteeseen ja sen mukaiseen liikenneverkkoon. Esitys on
tässä suhteessa uusien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja mahdollistaa elinvoimaisen taajamarakenteen ylläpitämisen merkittävästi muuttuneissakin
olosuhteissa.
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Aluevarausmerkinnät on esitetty viitteellisinä. Kaavassa osoitetaan olevat ja kehitettävät pääliikenneyhteydet, kevyen liikenteen pääväylät ja tärkeimmät virkistysreitit.
Olemassa olevaan rakenteeseen osoitetaan tiivistämiselle ja eheyttämiselle otolliset
alueet. Asumistoimintoja osoitetaan pientalo- ja kerrostalovaltaisina niin, että ne joko
tukeutuvat olemassa olevaan taajamarakenteeseen tai tiivistävät sitä. Keskustaajama
muodostuu pohjois-eteläsuuntaiseksi akseliksi, jonka ydinalueena on noin 4 km pituinen nauhamainen palvelukeskusta.
Kaavassa osoitetaan vaiheittain kehittyvä keskustatoimintojen alue, palvelujen ja hallinnon alueet sekä kaupallisten palvelujen alueet, joille saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön. Ensimmäisessä vaiheessa toteutuu valtatien 12 liittymän yhteyteen seudullisesti merkittävä erikoiskaupan suuryksikkö, joka täydentää Sastamalan palvelutarjontaa ja paikkaa nykyistä ostovoiman siirtymää. Kaupan suuryksikköjen luonne ja mitoitus on arvioitu kaavatyön yhteydessä laaditun kaupallisten palvelujen palveluverkkoselvityksen perusteella.
Teollisuudelle ja työpaikkarakentamiselle osoitetaan jonkin verran laajenemisalueita sekä kokonaan uusi aluevaraus liikenneyhteyksineen valtatien 12 eteläpuolelle. Laajalla
reservialueella varataan mahdollisuus tulevaan käyttöön, mutta sen toteutus (asemakaavoitus) tehdään todellisen tarpeen mukaisesti.
Maisemarakenne on säilytetty ennallaan ja sitä on pyritty selventämään selkeyttämällä
tärkeitä avoimen maisematilan reunavyöhykkeitä. Arvokkaat kulttuurimaisemat, tulvavaara-alueet ja muinaismuistoalueet on jätetty taajamarakentamisen ulkopuolelle. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa (yleiskaavoitus, asemakaavoitus) tulee
huomioida tarkemmalla tasolla alueen maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot.
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Lähtökohdat

2.1 Osayleiskaavan yleistavoitteet
Yleiskaavaa koskevat perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa.
2.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tavoitteet
MRL 5 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.
MRL 39 §:ssä yleiskaavalle on asetettu sisältövaatimukset. Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon:
1)
2)
3)
4)

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.
Yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon maakuntakaava. Yleiskaava ei saa aiheuttaa
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.
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2.1.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
MRL 24 §:n mukaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon alueiden käytön suunnittelussa siten, että edistetään niiden
toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja
alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua
koskevia periaatteellisia linjauksia. Sen sijaan erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja
alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita. Seuraavassa on poimittu aihepiireittäin eräitä tässä rakenneosayleiskaavatyössä huomioon otettavia tavoitteita (erityistavoitteisiin sisältyvät on kursivoitu):
Toimiva aluerakenne








Aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn
vahvistamista tuetaan hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää
hyödyntämistä.
Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden
omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla
alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden
hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.
Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu










Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia
eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri
väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.
Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä
parannetaan.
Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta
hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot
suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää
eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä
ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä
selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.
Uusia, huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.
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Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille
varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.

Kulttuuri- ja luonnonperintö









Edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Valtakunnalliset inventoinnit, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, YM 66/1992, Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto 16/1993 ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet, SM 3/1983, otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Edistetään luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet, joita ei
tule tarpeettomasti pirstoa.
Edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla monikäytön edellytyksiä.
Edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Otetaan huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto





Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien
liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi
liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Kehitetään ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Turvataan energiahuollon sekä viestijärjestelmien valtakunnalliset tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä
maisemallisten arvojen säilymiseen.
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2.1.3 Maakuntakaava

Kuva 1.

Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen rajaus punaisella.

Pirkanmaan maakuntavaltuuston 9.3.2005 hyväksymässä, valtioneuvoston 29.3.2007
vahvistamassa (KHO vahv. 20.3.2008) maakuntakaavassa alueelle on osoitettu mm.
seuraavia aluevarauksia:
A
C
p
km2
TP
T
V
VR
MU
MY

Taajamatoimintojen alue, Ar vaihtoehtoinen tai reservialue.
Keskustatoimintojen alue
Palvelujen ja hallinnon alue, kohdemerkintä
Vähittäiskaupan suuryksikkö
Työpaikka-alue
Teollisuus- ja varastoalue
Virkistysalue
Retkeily- ja ulkoilualue
Viheryhteystarve (vihreä paksu katkoviiva)
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilunohjaamis-tarvetta
Maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
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Arvokas maisema-alue, valtakunnallisesti arvokas (turkoosi vaakaviivoitettu alue)
Arvokas kulttuuriympäristö
Perinnemaisema, maakunnallisesti merkittävä
Muinaisjäännösalue tai –kohde
Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue
Seututie. Merkinnällä osoitetaan seututiet, jotka välittävät seudullista ja paikallista liikennettä. Ne kytkevät merkittävimmät liikennettä synnyttävät kohteet ylempiluokkaiseen verkkoon ja yhdistävät kuntakeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa.

Kilpinokan silta on maakuntakaavassa osoitettu merkinnöillä tieliikenteen yhteystarve
ja seututie.
Tieliikenteen yhteystarve –merkinnällä osoitetaan maakuntakaavassa uusia tieyhteyksiä, joiden toteuttamisesta ja linjauksesta ei ole riittäviä selvityksiä tai suunnitelmia.
Suunnittelumääräys: Maankäytöllä tai rakentamisen suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Hanketta eteenpäin vietäessä on tutkittava yhteyden toteuttamistapa, karkea sijainti ja liittyminen ympäröivään maankäyttöön.
Merkintöjen selitykset ja suunnittelumääräykset
http://www.pirkanmaa.fi/suomi/maakaava/laadinta/merkinnat.pdf
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa
sekä muussa maankäytön suunnittelussa.
2.1.4 Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2025
Koko Sastamalan kaupungin aluetta koskevaa oikeusvaikutukseton kaupunkirakennesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.11.2009. Se on kaupungin strategiaan liittyvä maankäyttösuunnitelma, jossa esitetään kaupungin asutuksen ja työpaikka-alueiden sijainti ja laajenemissuunnat, liikenneyhteydet ja palvelukeskusrakenne
yleispiirteisesti tulevassa tavoitetilanteessa vuonna 2025. Sen on tarkoitus ohjata kaavoitusta ja alueiden käyttöön liittyvää päätöksentekoa. Kaupunkirakennesuunnitelma
ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava) eikä sitä näin ollen voida käyttää esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena.
Kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty nelitasoinen keskusverkko; pääkeskus,
aluekeskus, paikalliskeskus ja kyläkeskus. Suunnitelmassa esitetään asutuksen laajenemissuuntina nykyisten taajamien sisäisen täydennyspotentiaalin lisäksi Pehula,
Kiikka, Sastamalan asemanseutu, Karkku, Häijää ja Uotsola.
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Kuva 2.
Kaupunkirakennesuunnitelma 2025. Asumisen kasvualueet on merkitty
kartalle violetilla värillä ja teollisuuden ja työpaikkojen kasvualueet harmaalla värillä.
Alueet, joilla maaseutumaisten asumiskeskittymien syntymistä edistetään, on merkitty
kaavaan vaalean punertavalla värillä.
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2.1.5 Yleiskaava
Vammalan keskustaajaman oikeusvaikutukseton, 28.5.1981 hyväksytty osayleiskaava
on monilta suunnitteluperiaatteiltaan vanhentunut, eikä sitä yleisesti voida enää pitää
tärkeänä lähtökohtana.

Kuva 3.

Ote Keskustaajaman yleiskaavasta v. 1981.
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2.1.6 Asemakaava
Taajama-alueet on pääosin asemakaavoitettu. Keskustaajaman asemakaavoitetun alueen rajaus vuoden 2010 lopussa ilmenee kuvasta 4.

Kuva 4.
kaupunki.

Asemakaavoitettu alue, tilanne vuoden 2010 lopussa. Lähde: Sastamalan

2.1.7 Suunnittelun tavoitteet
Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan tavoitteita on käsitelty 3.3.2008 kaupunginvaltuuston seminaarissa. Osayleiskaavan tavoitteiksi on osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kirjattu seuraavat sektorikohtaiset tavoitteet:
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Asuminen
Sastamalan asukasluku 1.1.2008 oli 24 593, josta suunnittelualueella asuu 10 425. Tilastokeskuksen ennuste vuodelle 2030 koko Sastamalan alueella on 25 228 asukasta.
Koska kasvusta pääosan voidaan olettaa tapahtuvan keskustaajaman alueella, on Tilastokeskuksen ennusteen mukainen keskustaajamassa tapahtuva asukasmäärän kasvu n.
600 asukasta. Tämä vastaisi noin 100 kerrostalo- ja noin 200 pientaloasuntoa. Tämän
ohella on huomioitava vaurauden lisääntymisestä ja asuntokuntien koon pienenemisestä johtuva asumisväljyyden kasvu. Koska yleiskaavoituksella tähdätään hallittuun kokonaismaankäyttöön, tulee suunnittelussa varautua tämän lisäksi asumisen reservialueisiin, jotka tuovat samalla väljyyttä kaupungin maanhankintapolitiikkaan.
Asumisen kasvun painopiste keskustaajama-alueella on kaupungin eteläpuolella, lähinnä Roismalan alueella. Muita painopisteitä tarkastellaan tämän vaihtoehtoina. Tämän lisäksi uusia asumisen laajentumisalueita tutkitaan muilla asemakaavan reuna-alueilla.
Kaupungin pohjoispuolella raideliikenne puoltaa asuinalueiden kehittämistä. Asemakaavoissa olevaa laskennallista käyttämätöntä rakennusoikeutta ei voida pääsääntöisesti
laskea mukaan reserviksi, koska sen toteutuminen on eri syistä hyvin epävarmaa.
Kerrostaloasumisen kehittämisen vaihtoehtoina ovat mm. keskustan uudistaminen ja
kerrosmäärien nostaminen, rakentumattomien alueiden uudelleen arviointi sekä kerrostalovaltaisen alueen toteuttaminen kaupungin eteläpuolelle Hyrkin alueelle.
Pientaloasumisen kehittämisen vaihtoehtoja ovat kehämäinen, tiivistävä ja täydentävä
malli, uusien asuinalueiden hajasijoitteluun ja reservialueisiin perustuva hajauttava
malli sekä sektorimaisesti kehittävä painopistemalli, jossa kehitetään voimakkaasti 1-2
sektoria.
Haja-asumista ja kylämäistä asumista mahdollistetaan kaavassa niillä alueilla, jotka
ovat kytkettävissä keskitettyyn vesi- ja jätevesiverkkoon.
Kauppa
Maakuntakaavassa osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö sijoitetaan päävaihtoehdossa
Hyrkin alueelle. Muita sijoitusvaihtoehtoja tarkastellaan tarvittaessa. Hyrkin ja Hopun
alueille tutkitaan muun yritystoiminnan ohella tilaa vaativan kaupan sijoittumista. Keskusta-alue pyritään pitämään elävänä mm. erikoiskauppaa, torikauppaa ja kaupunkitilaa kehittämällä. Kaupungin pohjoispuolella pyritään luomaan edellytyksiä kaupallisten
toimintojen muodostumiselle.
Liikenne
Liikenneverkon rungon muodostaa maakuntakaavassa esitetyt tiet sekä tätä täydentävät kokoojakadut. Kilpinokan sillan ja ohikulkutien mahdollistava varaus säilytetään
kaavassa, mutta tien statusta kevennetään katumaiseksi, kiertoliittymin kanavoiduksi
ohitustieksi. Vammaskosken sillan välityskyky ei mahdollista enää suurta liikennemäärien kasvua. Valtatie 12:llä on alikulun tarve Marttilan ja Vinkin alueiden välillä. Valtatie
12:n ohituskaistat tullaan erottamaan kaiteilla, jolloin saattaa tulla tarvetta useammallekin alikululle. Kaavalla pyritään edistämään raideliikenteen ja muun julkisen liikenteen
kehittymistä. Kevyen liikenteen osalta osoitetaan uusien väyläyhteyksien tarpeet. Kevyen liikenteen kehittämistarpeet sekä liikenneturvallisuuden parantamisehdotukset
selviävät Lounais-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman (Destia) valmistuttua.
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Julkiset palvelut
Kouluverkon osalta nykyiset koulut ovat suunnittelun lähtökohtana. Kaupungin eteläpuolen kasvu ja Tyrväänkylän koulun laajentumistarpeet huomioidaan kaavassa. Uusien
asuinalueiden kaavoituksen tulee perustua riittäviin, kohtuulliselta etäisyydeltä löytyviin
peruspalveluihin. Koulukuljetuksia voidaan käyttää oppilasmäärien tasauskeinona niillä
alueilla, joilla jo käytetään kuljetuksia. Päivähoidon järjestämisen edellytykset huomioidaan osana maankäytön suunnittelua. Aluesairaalan alue kehittyy sairaanhoidon, vanhuspalvelujen ja senioriasumisen alueena. Urheilupalvelujen painopisteinä ovat Muistola
(keskuskenttä) ja Vinkki.
Teollisuus
Nykyisten taajamarakenteen sisällä olevien teollisuusalueiden kehittymis- ja uudistumismahdollisuuksia arvioidaan kaavoituksen yhteydessä. Osa on mahdollista muuttaa
asumisen tai kaupan alueiksi. Teollisuuden uusina painopistealueina ovat Varikon ja Ritakallion alueet. Kaavoituksen yhteydessä harkitaan teollisuusalueiden luonnetta sekä
liikenneyhteyksiä.
Virkistys
Keskusta-alueella tavoitteena on säilyttää asemakaavoissa osoitettu rantareitistö sekä
Kaalisaaren-Hopun virkistys- ja urheilualueet. Pieniä virkistysalueita voidaan tarvittaessa ottaa tehokkaampaan käyttöön, esim. asumiseen. Liekosaarta ja Liekovettä kiertävää patoreittiä kehitetään virkistyskäyttöön. Veneväylien ohella melontareitti täydentäisi vesistön virkistyskäyttöä. Kevyen liikenteen väylät toimivat osana ulkoilureitistöä.
Nykyisille taajaman ulkopuolella oleville virkistysalueille tulee jättää laajentumisvaraa.
Häiritsevien toimintojen, kuten teollisuuden, sijoittamista lähelle virkistysalueita pyritään välttämään.
2.1.8 Rakenneosayleiskaavatarkastelun ulkopuolelle jätettävät sektorit
Rakenneosayleiskaavan laadinnassa pääpaino on yhdyskuntarakenteen päätoimintojen:
asumisen, palvelujen, työpaikkatoimintojen, liikenteen ja virkistyksen alueiden ja pääreittien osoittamisessa. Kaavavaiheen tarkastelujen ulkopuolelle jäävät mm. rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä luonnonarvoihin liittyvät tarkastelut, rantarakentamisen
rakennuspaikkakohtainen tarkastelu sekä mm. liikennemeluun ja muihin ympäristöhäiriöihin liittyvät yksityiskohtaiset tarkastelut. Olemassa olevan selvitysaineiston puitteissa nämä on pyritty ottamaan huomioon jo rakenneosayleiskaavaa laadittaessa.
Tarkempi suunnittelu on tarkoitettu tehtäväksi aluevarauskaavojen laadinnan
yhteydessä.
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2.2 Selvitykset
Keskustaajama-aluetta koskevat mm. seuraavat selvitykset:









Vammalan kaupungin liikennemeluselvitys (Tampereen Viatek Oy 1993)
Veneilyn kokonaissuunnitelma (Suunnittelukeskus Oy 2001)
Kaupunkirakenteellinen selvitys 2020 (Suunnittelukeskus Oy 2007)
Vähittäiskaupan mitoitus- ja sijoitusselvitys (FCG Suunnittelukeskus 2007)
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. Tampereen seutukaavaliitto 1990
Arkeologiset inventoinnit, täydennykset (2000-2005). Pirkanmaan maakuntamuseo
Kaupallisten palvelujen palveluverkkoselvitys 2011 (FCG Finnish Consulting
Group Oy)
Paikallisuuden palasia, Sastamalan keskustan kehityssuunnitelma 2013. Eveliina
Könttä, Diplomityö.

Lisäksi alueella on tehty mm. seuraavia kulttuurihistoriallisia selvityksiä, jotka tulee
tarkemmassa jatkosuunnittelussa ottaa huomioon:
Rakennetun ympäristön selvitykset ja inventoinnit
Alue
Keskusta

Vuosi
2004

Tekijä
Jari Heiskanen, Pirkanmaan
maakuntamuseo
Jari Heiskanen, Pirkanmaan
maakuntamuseo
Rkm Jouni Kotilahti

Tarkkuus
asemakaavataso

2003

Nimi
Keskustan osa-yleiskaava-alueen
kulttuuriympäristöinventointi
6. kaupunginosan rakennusinventointi
Yleispiirteiset kuntoarviot

6. kaupunginosa
(Nälkälänmäki)
Eräät kiinteistöt
Vammalan kaupungissa
Vammalan keskusta

2003

2002

Vammalan rakennusinventointi

asemakaavataso

Vammala-Mouhijärvi

1997

Rakennetun ympäristön selvitys,
Vammalan-Mouhijärven kulttuuriympäristöjen kehityshanke

Nina Rinta-Porkkunen,
Hannele Kuitunen,
Pirkanmaan maakuntamuseo
Arkkitehtitoimisto
Lehto-Peltonen-Valkama

Keskustan pientaloalue

1995

Rakennuskannan inventointi

Olli-Pekka Hannu

asemakaavataso

Raivio

1994 /
2012
1994

Rakennuskannan inventointi

asemakaavataso

Rakennuskannan inventointi

Olli-Pekka Hannu / täydennys
2012 Timo Silomaa
Olli-Pekka Hannu

1994 /
2011
1994

Hyrkin alueen rakennuskannan
inventointi
Rakennuskannan inventointi

Olli-Pekka Hannu / täydennys
2011 Minna Kulojärvi
Olli-Pekka Hannu

asemakaavataso

1994

Rakennuskannan inventointi

Olli-Pekka Hannu

aluetaso

Alue
Kaukola-Tyrväänkylä

Vuosi
2002

Tekijä
Aino Seppänen (opinnäytetyö)

Tarkkuus
aluetaso

Vammalan alue

2002
2000

Jari Heiskanen, Pirkanmaan
maakuntamuseo
Juha Mäkelä

aluetaso

Vammalan
keskustaajama
Vammala-Mouhijärvi

Nimi
Kaukolan-Tyrväänkylän kulttuurimaisema
Vammalan kulttuuriympäristöinventointi, Maisemahistoriaselvitys
Vammalan keskustaajaman
maisemaselvitys
Maisemaselvitys, VammalanMouhijärven kulttuuriympäristöjen kehityshanke

MA-Arkkitehdit

aluetaso

Vinkinmäki
Hyrkki
Roismalan kylä
Roismala-TyrväänkyläVinkki

asemakaavataso
rakennustaso

aluetaso

aluetaso

asemakaavataso

Maisemaselvitykset

1997
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Arkeologiset selvitykset
Keskustaajaman alueelta laadituista arkeologisista selvityksistä rakenneosayleiskaavalle oleellisia
ovat Vammalan Kaukolan, Tyrväänkylän, Liekoveden ja Hiukkasaaren arkeologiset kartoitukset vuosina 2000-2005 (Pirkanmaan maakuntamuseo), Pirkanmaan historiallisen ajan muinaisjäännösten
arkeologinen inventointi 2002 (Pirkanmaan maakuntamuseo), Sastamalan Kaukolan-LiuhalanRuotsilan vesihuoltolinjojen alueen arkeologinen inventointi 2011 (Mikroliitti Oy), Sastamalan Stormin osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2012-2013. Lisäksi kaava-alueella on tehty näiden lisäksi useita suppeampien alueiden arkeologisia selvityksiä varsinkin 1990- ja 2000luvulla. Kaava-alueen nykyiset muinaisjäännöstiedot perustuvat pääosin lueteltuihin selvityksiin.
Kiinteät muinaisjäännökset on suojeltu muinaismuistolain 1 §:n rauhoitusperiaatteen mukaisesti.
Muut selvitykset




Pirkanmaan perinnemaisemat, Julkaisu 125, Pirkanmaan ympäristökeskus 1999
Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt, julkaisu B97, Pirkanmaan liitto 2006
Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto, Ympäristöministeriö 1993 / 2009
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Suunnitteluprosessi

3.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan laadinta käynnistettiin vuoden 2008 kaavoitusohjelmaan sisältyvänä hankkeena. Kaavatyön aluksi järjestettiin luottamushenkilöille
ja virkamiehille tavoiteseminaari 3.2.2008.
Sastamalan tekninen lautakunta hyväksyi rakenneosayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 24.4.2008. Rakenneosayleiskaavasta pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n tarkoittama aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 12.6.2008.
Rakenneosayleiskaavan kehityskuvat (4 vaihtoehtoa) olivat nähtävillä 13.-30.6.2008.
Nähtävilläoloaikana järjestettiin esittelytilaisuus näyttelynä 18.6.2008 kauppalantalolla.
Kehityskuvavaiheen kuulemisen ja viranomaisneuvottelussa saatujen kannanottojen
perusteella laadittiin kaksi kehityskuvatasoista rakennemallia, joiden pohjalta tekninen
lautakunta antoi ohjeet kaavaluonnoksen laatimisesta 22.10.2008. Hyrkin alueen kaavoitusta käsiteltiin suunnitteluasiana kaupunginhallituksessa 19.1.2009, jolloin pitäydyttiin teknisen lautakunnan kannassa yhden kaavaluonnosvaihtoehdon laatimisesta.
LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
LIITE 2: Aloitusviranomaisneuvottelun muistio

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavan vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa.
Osayleiskaavan vireilletulosta tiedotettiin lehtikuulutuksella 11.6.2008. Kaavan valmisteluaineistoa esiteltiin 18.6.2008 pidetyssä näyttelyssä, jossa osalliset saattoivat tutustua rakenneosayleiskaavan kehityskuvien lisäksi Hyrkin asemakaavan muutosta koskevaan valmisteluaineistoon sekä Hyrkin alueen katusuunnitelmiin.
Rakenneosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto asetettiin nähtäville 25.3.–
17.4.2009 väliseksi ajaksi. Luonnoksesta saatiin viranomaisilta lausunnot ja osallisilta
mielipiteet.
Rakenneosayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 27.11.-27.11.2011 välisen ajan. Ehdotuksesta saatiin viranomaisilta lausunnot.
Kaava oli 2. ehdotuksena nähtävillä syksyllä 2013 ja siihen saatiin Pirkanmaan liiton,
ELY:n ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot.
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE

3 Yhteenveto kehityskuvavaiheen palautteesta
4. Yhteenveto valmisteluvaiheen palautteesta
5. Yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta
7. Yhteenveto toisen ehdotusvaiheen palautteesta
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3.3 Maankäytön vaihtoehdot
Rakenneosayleiskaavatyön suunnitteluprosessi on edennyt vaiheittain. Ensimmäisessä
vaiheessa laadittiin neljä vaihtoehtoista maankäytön kehityskuvaa koko suunnittelualueelta (=keskustaajaman kehityskuvat vaihe 1). Samalla Hyrkin risteysaluetta tutkittiin
tarkemmin ja risteysalueen ratkaisuvaihtoehdoista laadittiin neljä eri vaihtoehtoa (Hyrkin risteysalueen kehityskuvat). Kehityskuvavaiheen maankäyttövaihtoehtojen avulla
tutkittiin keskustaajama-alueen erilaisia mahdollisuuksia kehittyä alueen omista vahvuuksista ja edellytyksistä käsin. Kehityskuvien laatiminen antoi mahdollisuuden keskustella laajasti kaupungin, viranomaisten ja osallisten tavoitteista eri näkökulmista.
Ensimmäisen kehityskuvavaiheen pohjalta muodostettiin vielä kaksi vaihtoehtoa kaavaluonnoksen pohjaksi (kehityskuvat vaihe 2). Vaihtoehdot muodostettiin niin, että ne
olivat realistisia ja vastasivat samalla Sastamalan keskustaajaman kehittämishaasteisiin
ja toisaalta toteuttivat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista tiivistävää
rakennetta. Hyrkin alueen kehityskuvat liitettiin tässä vaiheessa osaksi rakennemalleja.
Molemmissa vaihtoehdoissa säilyi varaus Kilpinokan sillan rakentamiselle.
3.3.1 Keskustaajaman kehityskuvat vaihe 1
Kaavoitusta käynnistettäessä lähtökohtana oli keskustaajaman maankäytön pitkän tähtäyksen kehitysmahdollisuuksien ja vaihtoehtojen selvittäminen. Työn kiireellisyyttä lisäsi maakuntakaavassa osoitetun kaupan suuryksikön toteuttamiseen tähtäävä hanke,
jonka vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen tuli selvittää.
Prosessi on sisältänyt kehityskuvien laatimisen suunnittelualueelle kaksitasoisena tarkasteluna ja niiden vaikutusten arvioinnin. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin neljä
maankäyttövaihtoehtoa koko suunnittelualueelle sekä neljä erillistä tarkastelua Hyrkin
risteysalueelle.
Kaavaluonnoksen teon aikana risteysalueelle on maanomistajien toimesta laadittu ehdotus, joka pitkälle vastaa yhtä kaavaprosessissa hylätyksi tullutta tarkasteluvaihtoehtoa (”Etusivu uusiksi”). Tästä syystä kyseistä vaihtoehtoa on kaavan laadinnan yhteydessä tarkasteltu vielä uudelleen.
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Vaihtoehto 1 ”Tiivistävä”

Tiivistävä maankäyttömalli tähtää tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen, jossa liikennetarve on pyritty minimoimaan, palvelut ovat lähellä ja ydinkeskustaa pyritään kehittämään
entistä elinvoimaisemmaksi. Asutuksen keskittäminen keskustan tuntumaan tukee kevyen ja joukkoliikenteen kehittämistä. Tiivistävä maankäyttömalli pyrkii vastaamaan
myös väestön ikääntymisen ja energian hinnan nousun aiheuttamiin haasteisiin.
Uusina asumisen alueita on esitetty Karhun kaupunginosaan, Sipintien varteen, Kukkurin ja Sileekallion alueille, Vinkkiin ja Roismalaan. Työpaikkatoimintojen alueiden pääkeskittymä on Varikon alueella. Uutena työpaikka-alueena on Ritakallion teollisuus- ja
liiketoiminta-alue, jonne on mallissa osoitettu Tiehallinnon suunnitelmien mukainen alikulku ja katuyhteys Kivisenojankadulta. Uusia kaupallisten palvelujen keskittymiä on
esitetty Kilpinokan sillan pohjoispäähän sekä Sastamalankadun ja Sastamalantien risteykseen.
Hyrkin risteysalue on tässä, kuten muissakin kehityskuvissa, esitetty harmaalla alueella. Kaikissa vaihtoehdoissa virkistystoimintoja on esitetty Vinkkiin sekä Liekosaareen,
jonne esitetään myös kävelysiltaa alueen saavutettavuuden parantamiseksi. Viher- ja
virkistysyhteystarpeissa on eri vaihtoehdoissa pieniä eroja. Maakuntakaavan ympäristöarvoiltaan erityiset maatalousalueet on esitetty kehityskuvavaihtoehdoissa MYmerkinnällä. Tiivistettäviä alueita on esitetty Vammaskosken sillan molemmin puolin.
Tiivistämisen tulee tapahtua rakennusperintöä kunnioittavalla tavalla.
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Vaihtoehto 2 ”Raideliikenne”

Raideliikennevaihtoehdon keskeisenä ajatuksena on raideliikenteen kilpailukyvyn lisääntyminen kohoavien polttoainekustannusten ja toisaalta lähijunaliikenteen kasvumahdollisuuksien myötä. Rautaveden länsirannan osayleiskaavaan on esitetty huomattavasti uusia asuinalueita, jotka tukeutuvat Kallialan ja Lousajan asemakaavoitettuihin
alueisiin. Raideliikennevaihtoehto on myös kaupungin pohjoispuolen kehittymistä voimakkaimmin korostava kehityskuva. Radan varteen, Ratakadun rampin yhteyteen esitetään uutta raideliikenteen henkilöasemaa, joka korvaa nykyisen Vammalan aseman.
Uuden terminaalin yhteyteen esitetään kaupallisten palvelujen keskittymää, joka toimii
kaupungin pohjoispuolen uutena keskuksena. Sastamalantien varteen esitetään teollisuuden tilalle kerrostalovaltaista asumista. Myös pientalovaltainen asuminen painottuu
muita vaihtoehtoja enemmän kaupungin pohjoispuolelle Sipintien ja Putajantien varteen.
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Vaihtoehto 3 ”Eteläinen”

Keskustaajaman maankäytön kehitystoimenpiteet ovat viime vuosikymmeninä painottuneet ydinkeskustan eteläpuolelle. Eteläinen kehityskuva voimistaa kehitystä, joka
painottuu ydinkeskustan ohella valtatie 12:n tuntumaan. Uusia pientalovaltaisia asuinalueita on osoitettu erityisesti Roismalan ja Tapiolan alueille Illon runkojohtojen varteen. Ritakallion alueelle valtatie 12:n eteläpuolelle on esitetty huomattava uusi työpaikkatoimintojen alue, jonka saavutettavuutta parantaa uusi eritasoliittymä ja kokoojakatu Vehmaan peltoaukion laidassa. Eteläisessä vaihtoehdossa Varikon työpaikkatoimintojen alue on esitetty aluevaraukseltaan muita kehityskuvia pienempänä. Kaupungin pohjoispuolen kehittymismahdollisuuksien turvaamiseksi Kilpinokan sillan pohjoispäähän on esitetty kaupallisten palvelujen keskittymää.
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Vaihtoehto 4 ”Maisemapaikat”

Osa keskustaajaman osayleiskaava-alueen vetovoimasta perustuu Rautaveden, Liekoveden ja Kokemäenjoen ranta- ja viljelymaisemiin, joita Maisemapaikat –
kehityskuvassa on pyritty erityisesti hyödyntämään. Uudet asuinalueet on sijoitettu
pieniin kylämäisiin kokonaisuuksiin, jotka voivat kehittyä omaleimaisiksi pieniksi asuntoalueiksi. Maisemapaikat edustaa kuitenkin hajauttavaa kehitystä, joka ei kaikilta osiltaan edistä hyvää yhdyskuntakehitystä. Kehityskuvavaihtoehdoista tämä on ainoa, jossa Kilpinokan sillan rakentamisesta on luovuttu ja Sylvään sekä Tervakallion rannoille
on sijoitettu rivi- tai kerrostalovaltaista asumista. Asuinalueita on osoitettu myös Kaukolaan, mikä tukee koulupalvelujen säilymistä alueella. Kallialaan on esitetty (kaavaaluerajauksen ulkopuolelle) kaupallisten palvelujen keskittymää, joka palvelisi keskustaajaman pohjoispuolen ja Rautaveden länsirannan asukkaita.
3.3.2 Hyrkin risteysalueen kehityskuvat
Aluevaraukset Hyrkin risteysalueen ulkopuolisilla alueilla on kaikissa risteysalueen kehityskuvavaihtoehdoissa samat. Kuvaan on merkitty jo toteutettu sekä suunniteltavat
kiertoliittymät ja valtatien 12 alitus. Kaikissa vaihtoehdoissa Tyrväänkyläntien risteykseen esitetty julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, jolle on mahdollista sijoittaa mm.
päiväkoti. Taajaman raja on kaikissa vaihtoehdoissa sama lukuun ottamatta vaihteohtoa 3, jossa Hyrkin puolelle on jätetty enemmän peltoa viljelykäyttöön. Pohjakartta on
rakenteeltaan lähellä Keskustaajaman tiivistävää vaihtoehtoa (VE1).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

3.3.2.1

Selostus 20.10.2011, tarkistettu 4.10.2013 ja
14.4.2014

23 (53)

Vaihtoehto 1 ”Suuri harppaus”

Suuri harppaus on Hyrkin risteysalueen kehityskuvista kaikkein voimakkaimmin aluetta
kaupallisesti kehittävä malli. Hyrkin sairaalan puoleiselle alueelle on sijoitettu hypermarket-luokan vähittäiskaupan suuryksikkö sekä liikenneasema, josta seudullisesti
merkittävän tekee liikenneasemaan sijoitettavat vähittäis- ja erikoiskaupan myymälätilat. Alueelle on sijoitettu lisäksi pitkämatkaisen linja-autoliikenteen matkakeskus. Ajatuksena on, että pitkämatkainen linja-autoliikenne ei enää pääosin kulkisi Sastamalan
keskustan kautta vaan erityisesti Tampereelta Huittisten kautta ajavat express-bussit
kiertäisivät keskustan sijaan Hyrkin matkakeskuksen kautta. Tämä edellyttää kuitenkin
uusia lähiliikenteen reittejä Hyrkin ja keskustan välillä. Hypermarket korvaa keskustan
puolella olevan nykyisen supermarketin. Hyrkin risteysalueen pohjoispuolelle eli keskustan puolelle sijoittuisi tilaa vievää kauppaa sekä joitakin erikoiskaupan yksiköitä.
Hyrkin liikekeskuksen eteläpuolelle on osoitettu tiiviisti rakennettavaksi tarkoitettua
asuinaluetta.
Suuri harppaus tukee voimakkaimmin keskustaajaman kehityskuvista vaihtoehtoja VE3
Eteläinen ja VE4 Maisemapaikat.
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Vaihtoehto 2 ”Nuttu nurin”

Kehityskuvassa Nuttu nurin Hyrkin risteysalueen kehitystä on tasapainotettu niin, että
Hyrkin sairaalan puoleiselle alueelle sijoitetun hypermarketin yhteyteen on mahdollista
sijoittaa vain tilaa vaativaa kauppaa, ja liikenneasema on sijoitettu nykyisen palveluhuoltoaseman paikalle risteysalueen pohjoispuolelle. Nuttu nurin tukee samalla tavalla
kaikkia Keskustaajaman kehityskuvia.
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Vaihtoehto 3 ”Etusivu uusiksi”

Etusivu uusiksi –kehityskuvassa Sastamalan sisääntulo on rakennettu niin, että hypermarket sijoittuu risteysalueen pohjoispuolelle (keskustan puolelle) ja erityisesti valtatien liikennettä palveleva liikenneasema on sijoitettu Hyrkin sairaalan puolelle. Liikenneaseman yhteyteen on sijoitettu lähinnä erikoiskauppaa entisen sairaalan alueelle ja
peltoa on varattu muita vaihtoehtoja enemmän viljelykäyttöön. Etusivu uusiksi tukee
hieman voimakkaammin Keskustaajaman kehityskuvavaihtoehtoja VE1 Tiivistävä ja
VE2 Raideliikenne kuin muita Keskustaajaman malleja.
Lisätarkastelu:
Maanomistajat ja kaupalliset toimijat jatkoivat syksyn 2008 kuluessa ideointisuunnittelua Hyrkin ja Superin sektoreissa. Roismalan alueesta on laadittu monella tapaa ansiokas maankäyttösuunnitelma, joka noudattaa ’Etusivu uusiksi’ -kehityskuvan periaatetta. Kyseisen suunnitelman yleiskaavallisia mahdollisuuksia on tämän johdosta erikseen
tarkasteltu. Sillä nähdään etuja, mutta kaupungin kannalta kaksi ratkaisevaa heikkoutta. Hankkeen toteutuminen vaatisi yksityisten omistajatahojen yhtäaikaista halua purkaa nykyiset toimivat rakennukset ja toteuttaa uusi kauppakeskus, mikä johtaa epävarmaan toteutusaikatauluun. Toiseksi esitettyä paikkaa pidetään liian ahtaana tulevia
tarpeita varten, eikä se synnyttäisi suurten kaupparyhmittymien välistä kilpailuasetelmaa, mikä taas nähdään kuluttajan etuna, sekä alueellisesti kilpailukykyisen kokonaisuuden edellytyksenä.
Pienempinä, mutta kuitenkin merkittävinä haittoina pidetään lisäksi alueen nykyisten
yrittäjien siirtymistä muualle, sekä hyväkuntoisen rakennuskannan purkamista.
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Vaihtoehto 4 ”Hyrkin alue 0+”

”Nollaplus” vaihtoehto toteuttaa voimakkaimmin maakuntakaavan ja kaupunginvaltuuston 24.5.2004 hyväksymän, mutta hallinto-oikeuden kumoaman Keskustaajaman eteläisen osayleiskaavan esitystä Hyrkin risteysalueen kehittämisestä. Kehityskuvassa nykyisen vähittäiskaupan suuryksikön toiminta turvataan kaavoituksellisesti ja Hyrkin risteysalueen vetovoimaisuutta lisätään sijoittamalla liikenneasema sekä tilaa vaativaa
kauppaa Hyrkin sairaalan puolelle. Keskustan puolelle sijoitetaan tilaa vaativan kaupan
lisäksi erikoiskaupan yksiköitä. Hyrkin alue 0+ tukee voimakkaimmin Keskustaajaman
tiivistävää vaihtoehtoa VE1 sekä raideliikennevaihtoehtoa VE2.
3.3.3 Keskustaajaman kehityskuvat vaihe 2
Valmisteluvaiheen kuulemisen ja viranomaisneuvottelussa saatujen kannanottojen perusteella laadittiin kaksi kehityskuvatasoista rakennemallia. Näiden pohjalta tekninen
lautakunta antoi ohjeet kolmannen vaiheen kehityskuvaksi jonka mukaisesti laadittiin
kaavaluonnos.
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Sastamalan kehityskäytävä

Sastamalan kehityskäytävä –vaihtoehdon pohjana on koko Sastamalan suurrakenteen
kehittyminen Keikyä - Häijää -akselilla, ja näin myös Sastamalan keskustaajamaa kehitettäisiin osana tätä kehityskäytävää.
Taajaman päärakenne on käytännössä yhtenevä Raideliikenne-kehityskuvan kanssa,
jolloin asumisen ja työpaikkatoimintojen kehittyminen keskittyy taajaman pohjoisosiin,
mahdollisesti myös raideliikennettä tukien. Taajaman eteläosissa uusien alueiden kehittäminen on verrattain maltillista. Raideliikenne-kehityskuvaan verrattuna Roismalan
alueella asuinalueet ovat hieman laajemmat, ja uuden pääkadun varret on otettu kerrostaloasumisen käyttöön. Valtatien 12 eteläpuolinen teollisuus- ja työpaikka-alue on
mukana, mutta melko pienenä. Taajamaa ympäröivät pellot on säilytetty rakentamisen
ulkopuolella. Virkistysalueissa korostuvat Liekosaari, Vinkin ulkoilualue sekä taajaman
pohjoispuolinen metsäalue.
Hyrkin alue pohjautuu kehityskuvassa vaihtoehtoon Etusivu uusiksi, jossa vähittäiskaupan suuryksikkö sijoittuisi valtatien 12 eritasoliittymän koillispuolelle, ja lounaispuolelle
tulisi seudullisesti merkittävä liikenneasema.
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Sastamalan portti

Sastamalan portti –kehityskuva korostaa keskustaajaman merkitystä koko Sastamalan
keskustana. Erityisesti korostu Hyrkin alueen merkitys keskustaajaman ja koko Sastamalan porttina, joka huomataan valtatieltä 12 ja jonka kautta kulkijat saapuvat Sastamalaan.
Vaihtoehdon päärakenne on yhdistelmä vaihtoehdoista Tiivistävä ja Eteläinen. Taajaman kehittyminen painottuu valtatien 12 eteläpuolelle, jonne on osoitettu merkittävimmät uudet asuin- sekä teollisuus- ja työpaikka-alueet. Rakenne ei kuitenkaan laajene yhtä pitkälle etelään kuin vaihtoehdossa Eteläinen, vaan asuinalueet ulottuvat vain
hieman Tyrväänkyläntien eteläpuolelle vaihtoehdon Tiivistävä mukaisesti. Uuden pääkadun varrelle Rautaveden eteläpuolelle on osoitettu uutta kerrostaloasumista. Taajaman pohjoisosiin on osoitettu vain pieniä täydennysrakentamisalueita vaihtoehdon Eteläinen mukaisesti. Taajamaa ympäröivät pellot on säilytetty rakentamisen ulkopuolella.
Vaihtoehto ei tarjoa laajoja, uuteen rakenteeseen liittyviä virkistysalueita, vaan virkistys pohjautuu enemmän alueita yhdistäviin viherkäytäviin.
Hyrkin alue on rakenteeltaan vaihtoehdon Suuri harppaus mukainen. Tällöin vähittäiskaupan suuryksikkö ja liikenneasema sijoittuvat valtatien 12 liittymän lounaispuolelle.
Matkakeskusta ei kuitenkaan ole siirretty tämän kaupallisen keskuksen yhteyteen, vaan
se säilyy taajaman keskustassa.
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3.4 Luonnosvaihe
Kahdesta eri teeman mukaan painotetusta kehityskuvasta laadittiin kaavaluonnoksen
pohjaksi synteesi. Kun aikaisemmissa kehityskuvavaihtoehdoissa tähdättiin lähinnä tavoitteelliseen lopputulokseen, niin tässä vaiheessa jouduttiin tarkemmin erittelemään
taajaman kehityspolkua ajallisena prosessina. Kahden, osittain vastakkaisen painotuksen yhdistäminen tuo alueelle liian raskaan mitoituksen normaalia osayleiskaavan tavoitekautta ajatellen. Kun verrataan alueen kehitysmahdollisuuksia vallitseviin trendeihin ja toisaalta pitkän ajan ennusteisiin huomataan, että keskustaajaman tasapainoista
kehittymistä ei voida ohjata suoraan ennakoidun lopputilanteen suuntaan, vaan on
edettävä muuntuvien välitavoitteiden kautta. Tässä korostuu rakenneosayleiskaavan
strateginen luonne.
Kaavaluonnoksen lähtökohtana oli pitkän aikavälin kehitysnäkymät. Luonnoksen laatimista edelsi monivaiheinen kehityskuvatarkastelu, jossa tutkittiin kaupallisten palvelujen sijoittumisvaihtoehtoja, uusien työpaikka- ja teollisuusalueiden mahdollisia alueita
ja asumisen sijoittumista yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitteiden mukaisesti.
Rakenneosayleiskaavaluonnoksessa osoitettiin joitain kylämäiselle asutukselle varattuja
alueita. Alueiden vesi- ja jätevesihuolto on tarkoitettu järjestettäväksi keskitetysti. Alueen toteutusta ohjataan kyläkaavoin tai suunnittelutarveratkaisuin niin, että muodostuu
kylämäisiä, yhteisöllisiä asuinalueita. Alueiden valinnassa kiinnitettiin huomioita saavutettavuuteen ja määrättiin, että alueille tulee järjestää turvalliset kevyen liikenteen yhteydet keskustaajamasta.
Kaupallisten palveluiden kokonaismitoitusta ja sijoittumisvaihtoehtoja kuntatasolla tarkasteltiin useassa vaiheessa ennen luonnosvaihetta. Luonnosvaiheessa oli käytettävissä
kaupallisten palveluiden palveluverkkoselvityksen luonnos. Kaavassa päädyttiin esittämään seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä vt 12 eteläpuolelle, ns.
Hyrkin alueelle. Hopun alueelle, Roismalan risteyksen koillispuolelle ja Hyrkin alueelle
osoitettiin palvelujen ja hallinnon alueiden aluevaraukset. Alueet on ensisijaisesti varattu paljon tilaa vaativan kaupan tarpeisiin eikä sinne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Risteysalueelle on mahdollista sijoittaa myös liikenneasema, joka voi sisältää
päivittäistavarakauppaa enintään 400 k-m2.
Keskustatoimintojen alue osoitettiin nauhamaisesti Itsenäisyydenkadun varteen ja keskustaajaman pohjoisosaan osoitettiin toinen keskustatoimintojen alue. Lisäksi keskustaajaman pohjoisosaan osoitettiin keskustatoimintojen alakeskuksen alue, jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Työpaikka- ja teollisuusalueet osoitettiin kehityskuvatarkastelujen pohjalta. Kehityskuvavaiheiden liikenneverkkoa täydennettiin virkistys- ja kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnöillä. Lisäksi luonnokseen merkittiin maakuntakaavassa esitetyt muinaismuistot.
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Rakenneosayleiskaavaluonnos 13.3.2009.
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3.6 Ehdotusvaihe
Merkittävimmät muutokset luonnosvaiheeseen nähden tehtiin kaupan sijoittumisratkaisuissa. Viranomaislausuntoihin, käytyihin neuvotteluihin ja kaupallisten palveluiden palveluverkkoselvitykseen pohjautuen seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön aluevaraus siirrettiin valtatien pohjoispuolelle. Keskusta-alueen aluevarausta laajennettiin eteläosassa valtatiehen asti. Joidenkin aluevarausten rajauksia täsmennettiin
ja kylämäisten alueiden aluevaraukset jätettiin pois tältä kaavatasolta. Kaava-alueen
rajausta täsmennettiin kylämäisten alueiden poisjättämisen ja muuttuneen kuntarajan
takia. Kaavaan osoitettiin tavoitevuoden (2030) jälkeiset asutuksen laajenemissuunnat
yleispiirteisesti. Viranomaislausuntojen perusteella (liite 4, yhteenveto valmisteluvaiheen palautteesta) tehtiin joitain tarkistuksia; mm. lisättiin muinaismuistojen kohdemerkintöjä, poistettiin kiertoliittymämerkinnät, poistettiin Liekosaaresta retkeily- ja ulkoilualuemerkintä alueen maaperäolosuhteiden takia ja lisättiin kaavaan maisemallisesti arvokkaat alueet (valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti
merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö).
2. Ehdotusvaihe
Toisessa ehdotusvaiheessa kaavakartalle lisättiin tulvavaara-alue ja täsmennettiin kevyen liikenteen yhteystarpeiden reittejä kulkemaan pääosin jo olemassa olevia teitä
pitkin. Rakenteen laajenemissuuntia vuoden 2030 jälkeen täsmennettiin edelleen. Viranomaislausuntojen perusteella tehtiin kaavakartalle tarkennuksia. Mm. keskustatoimintojen aluetta (C) pienennettiin eteläosasta niin, ettei se ulotu enää valtatien 12 eteläpuolelle, eikä keskustasta liittymään saakka. Roismalan pohjavesialueen aluerajaus lisättiin kaavakartalle, sekä siirtoviemäri- ja yhdysvesijohdon sijainnit ja linjaukset. Aiemmin valkoisiksi jätetyt alueet muutettiin pääosin joko selvitysalueiksi (SELV) tai
maa- ja metsätalousalueiksi (MT). Valtatien 12 varteen osoitettiin melunsuojaustarvetta
kuvaava merkintä. Muinaisjäännösten kohdemerkintöjä täydennettiin tarvittavilta osin.
Vaikutusarviointia on täydennetty saatujen viranomaiskommenttien perusteella. Lisäksi
selostukseen lisättiin kulttuurihistoriallisesti merkittävien paikallisesti arvokkaiden alueiden kuvauksia.
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Rakenneosayleiskaavan kuvaus

4.1 Kokonaisrakenne
Keskustaajaman alue on säilytetty tiiviinä ja sitä on edelleen tiivistetty. Hallitsevat maisemalliset elementit – avoimet viljelymaisemat, vesi ja korkeammalle kohoavat metsäiset kukkulat ovat edelleen säilyneet taajamarakenteen lähtökohtina. Asutuksen ja palvelujen alueet rajautuvat avoimeen maisematilaan johdonmukaisen reunavyöhykkeen
kautta silloin, kun niitä ei ole sijoitettu metsäisten alueiden suojaan. Maisemallisesti arvokkaat peltoaukeat, korkean tulvariskin alueet ja Liekoveden rannalla olevat muinaismuistoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
Taajamarakenne ja kaupallisten palvelujen alueet muodostavat pohjois-eteläsuuntaisen
akselin, joka ulottuu runsaan 4 km pituudelta valtatien 12 eteläpuolelta Rautaveden
pohjoispuolelle. Palvelujen ja taajama-asutuksen painopiste muodostuu kaavan toteutuessa lopputilanteessa niemelle vanhan keskustan paikkeille. Rakenne tukeutuu liikenteellisesti valtatiehen 12 etelässä, rautatiehen ja Sastamalantiehen pohjoisessa sekä
näiden väliseen pohjois-eteläsuuntaiseen katuverkostoon, jota vahvistaa uusi Rautaveden ylittävä siltayhteys. Rakenne pidetään riittävän tiiviinä toimivan kevyen liikenteen
verkoston ja kaupunkimaisten palvelujen ylläpitämiseksi.
Keskustatoimintojen alueen kehittämistä esitetyn kokoisena on tutkittu Eveliina Köntän
diplomityössä ”Paikallisuuden palasia – Sastamalan keskustan kehityssuunnitelma” (liiteaineistona). Keskustan kehittämistä on työssä analysoitu ekologisesta, sosiaalisesta
ja kaupunkikuvallisesta näkökulmasta sekä tutkimalla paikallisuutta suunnittelun lähtökohtana. Tutkimuksen lisäksi Könttä osoittaa mahdollisen kehityssuunnitelman keskusta-alueelle tutkimistaan lähtökohdista. Rakenneosayleiskaava mahdollistaa suunnitelman mukaisen kehittämisen.
Kaavassa on esitetty tärkeimmät virkistysreitit ja –alueet. Sastamalan ensimmäisessä
kaavassa esiintynyt, rantoja kiertävä virkistysreitti on edelleen säilytetty tavoitteena ja
sitä on jatkettu itään ja länteen. Rautaveden pohjoispuolen ranta on osoitettu virkistysreittinä siltä osin, kun sitä on maankäytön kannalta pidetty realistisena. Taajamarakenteen uusien alueiden lomaan on sijoitettu virkistysalueita, jotka muodostavat yhtenäisen verkoston. Vinkkiin on osoitettu melko laaja ulkoilualue varmistamaan mm. hiihtolatujen ylläpitäminen ja erottamaan työpaikka- ja teollisuusaluevaraus Roismalan asuntoalueista.
Kaavassa on osoitettu olemassa olevien työpaikka- ja teollisuusalueiden laajenemissuuntia pohjoisessa Nuupalan-Lousajan suunnalla, sekä uusia aluevarauksia valtatien
12 eteläpuolelta (Ritakallion teollisuus- ja liiketoiminta-alue). Olemassa olevaa, osittain
vielä toteutumatonta teollisuusaluetta on lännessä Tyrvään alueella.
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4.2 Kaavakartan yleisperiaatteet
Rakenneosayleiskaavan kartta on laadittu tavoitteen mukaisesti yleispiirteiseksi. Kaavamerkinnöillä osoitetaan tärkeimmät alueidenkäyttötavoitteet ja niitä tukevat pääliikenneväylät. Kehittämismerkinnöillä osoitetaan tärkeimpiä kehitettäviä alueita ja suuntia.
Rakenneosayleiskaava tähtää poikkeuksellisen pitkälle tulevaan maankäyttöön. Sen
merkinnöillä ei kuitenkaan osoiteta eri alueiden toteuttamisjärjestystä tai –aikaa, vaan
toteutumista selvennetään kaavaselostuksessa ja sitä tullaan seuraamaan toteutuksen
ohjausta varten tehtävissä suunnitelmissa.
4.3 Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset
4.3.1 Kehittämistavoitteet
Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve
Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisia alueita, jotka ovat toteutuneet osittain tai sijaintiinsa nähden tarpeettoman väljinä.
Alueen tiivistämismahdollisuudet selvitetään asemakaavalla, joka ei saa kuitenkaan
olennaisesti vähentää virkistysalueiden määrää eikä heikentää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.
Ohjeellinen katuyhteys
Merkinnällä on osoitettu uusia katuyhteyksiä, joiden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy
epävarmuutta.
Katulinjaus tulee määrittää yksityiskohtaisemmin tiesuunnitelmalla tai yksityiskohtaisen
maankäytön suunnittelun yhteydessä. Katuyhteys tulee toteuttaa katumaisena ja taajamakuvaltaan korkeatasoisena ja varustaa väylän luonteesta riippuen joko erillisellä tai
katurakenteeseen liittyvällä kevyen liikenteen väylällä.
Virkistysyhteys/-tarve
Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta oleelliset virkistysyhteydet sekä yhteystarpeet.
Virkistysyhteys tulee suunnitella tarkemmin erillisellä suunnitelmalla tai yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Asemakaavoituksella tulee edistää taajamaalueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ulkoilureitit kulkevat pääosin
olemassa olevia teitä, katuja, polkuja ja muita reittejä myöten, joten ne eivät vaadi
maanrakennustoimenpiteitä.
Meluntorjuntatarve
ma Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas alue
Merkinnällä on osoitettu
1
2
3
4
5
6

Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue)
Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue)
Tyrvään vanhan kirkon maisema (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY 2009)
Tyrvään rautatieasema (RKY 2009)
Vammalan kirkko (RKY 2009)
Vaunujoen kulttuurimaisema (maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö)

Alueen tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida rakentamisen ja ympäristönhoitotoimenpiteiden sopeutuminen alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset sille, että maisema-alueen tai rakennetun kulttuuriympäristön maisemallisesti tai rakenFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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nushistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Museoviranomaiselle varataan mahdollisuus
lausua mielipiteensä merkittävistä maankäyttöhankkeista. Maisema-alueet ovat tarkemmin kuvatut kohdassa ”4.3.8 Arvokkaiden maisema-alueiden kuvaukset”.
pv
Pohjavesialue
Merkinnällä on osoitettu Houhajärven (I A,B) ja Roismalan (II) pohjavesialueet.
Tulvavaara-alue
Merkinnällä on osoitettu kerran sadassa vuodessa tapahtuvan tulvan tulvavaara-alueet,
joiden vedenkorkeus Rautavedellä on +58,40 m (N60) ja Liekovedellä +58,30 m (N60)
Tulva-alueet tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Tulva-alueille ei saa sijoittaa uusia rakennuksia, rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille
merkittävää vahinkoa.
4.3.2 Alueiden käyttötarkoitukset
AK
Kerrostalovaltainen alue
Merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta
pääosa sijoittuu kerrostaloihin. Merkintä voi sisältää myös pienehköjä palvelujen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen sisältyy
virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä katualueita.
Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla.
AP
Pientalovaltainen alue
Merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta
pääosa sijoittuu pientaloihin. Merkintä voi sisältää myös pienehköjä palvelujen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä katualueita.
Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla.
C
Keskustatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen sekä näihin liittyvät liikennealueen ja puistot.
Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla.
KM
Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Merkinnällä on osoitettu vaikutuksiltaan seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alue.
Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueen toteutus tulee tutkia asemakaavalla.
P
Palvelujen ja hallinnon alue
Merkinnällä on osoitettu alueita, joille voidaan sijoittaa yksityisiä ja julkisia palveluita
sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikkatoimintaa.
Alue on varattu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä. Osayleiskaavassa osoitettujen pääväylien risteysalueilla merkintä mahdollistaa liikenneaseman sijoittumisen. Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla.
PY
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue
Merkinnällä osoitetut alueet varataan julkisille palveluille.
Alueen toteutus tulee tutkia asemakaavalla.
TP

Työpaikka-alue
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Merkinnällä on osoitettu sellaisten työpaikkatoimintojen alueita, joilla harjoitettava toiminta ei aiheuta merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Toiminnot voivat olla luonteeltaan palveluita tai teollisuustoimintoja ja varastointia.
Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. Valtatie 12:n
eteläpuolella olevaa työpaikka-aluetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin alueelle johtavat liikennejärjestelyt on toteutettu sinne sijoitettavan toiminnan edellyttämällä tavalla.
T
Teollisuus- ja varastoalue
Merkinnällä on osoitettu monipuolisia teollisuuden ja varastointitoimintojen alueita.
Ympäristöhäiriöitä aiheuttavat teollisuustoiminnot tulee sijoittaa ensisijaisesti uusille teollisuus- ja varastoalueille siten, että asutuksen ja virkistystoimintojen viereen jää toiminnan laadun edellyttämä riittävä suojaetäisyys tai rakenteellinen suojaus. Alueen toteutus tulee tutkia aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla. Valtatie 12:n eteläpuolella olevaa teollisuus- ja varastoaluetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin alueelle
johtavat liikennejärjestelyt on toteutettu sinne sijoitettavan toiminnan edellyttämällä
tavalla.
V
Lähivirkistysalue
Merkinnällä on osoitettu merkittäviä päivittäiseen ulkoiluun ja virkistykseen tarkoitettuja alueita.
Alueen suunnittelussa tulee pyrkiä yhtenäisten virkistysreittien aikaansaamiseen. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnon kulutuskestävyyteen ja luonnonarvojen säilymiseen. Alueen toteutus tulee tutkia yksityiskohtaisen maankäytön
suunnittelun yhteydessä.
VU
Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen alue
Merkinnällä on osoitettu Vinkin virkistys- ja urheilualue.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueen toteutus tulee tutkia asemakaavalla tai alueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmalla. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnon kulutuskestävyyteen ja luonnonarvojen säilymiseen.
RM

Matkailupalvelujen alue

E

Erityisalue

Merkinnällä on osoitettu maankaatopaikka ja Ketolan entinen kaatopaikka.
ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue

EH
Hautausmaa-alue
Merkinnällä on osoitettu hautausmaata ja siihen liittyviä rakennuksia varten varattava
alue.
SL
Luonnonsuojelualue
Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittävä Vännin luonnonsuojelualue.
SM
Muinaismuistoalue, Muinaismuistokohde
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen/kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Alueen/kohteen ja sen lähialueiden maankäyttöä,
rakentamista ja hoitoa koskevat suunnitelmat tulee lähettää museoviranomaiselle lausuntoa varten. Alueen laajuus tulee selvittää museoviranomaiselta. Numerointi viittaa
selostuksen kohdeluetteloon.
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S
Suojeltava arkeologinen rakenne
Alueella sijaitsee historiallisen ajan röykkiöitä. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee olla yhteydessä museoviranomaiseen. Numerointi viittaa selostuksen
kohdeluetteloon.
MT
Maatalousalue
Merkinnällä on osoitettu maatalouteen hyvin soveltuvia alueita. Alueen pelloilla on maisemallista merkitystä, jonka vuoksi ne pyritään säilyttämään avoimina ja viljelykäytössä.
Alueella on sallittua hajarakentaminen sekä maatalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevan asunnon tai maatilan talouskeskuksen yhteyteen, metsäsaarekkeisiin tai metsän reunaan niin, ettei yhtenäisiä peltokuvioita pirstota. Rakentamisen tulee sopeutua maisemaan ja alueen rakennusperinteeseen. Alueen
toteutusta ohjataan rakennusluvin tai suunnittelutarveratkaisuin hankkeen luonteesta
ja sijainnista riippuen. Kotieläintalouden suuryksikköä ei saa sijoittaa asutuksen tai virkistysalueiden läheisyyteen.
MU
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Merkinnällä on osoitettu sellaisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joille suuntautuu
ulkoilupaineita ja joilla ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi on tarkoitus toteuttaa ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen.
W

Vesialue

SELV Selvitysalue
Merkinnällä osoitetuilla alueilla on lisäselvitystarvetta. Alueilla on kylämäistä ja maaseutumaista rakentamista.
Kyläalueiden ja maa- ja metsätalousalueiden rajat eivät ole selkeitä. Alueisiin kohdistuu
rakentamispaineita, mutta maankäyttömuoto ei ole tavoitteiden selkiintymättömyyden
vuoksi tässä yhteydessä ratkaistavissa. Alueet saattavat sisältää herkkiä maisema-,
luonto-, kulttuuriympäristö- ja argeologisia kohteita. Alueiden käyttö ratkaistaan rakenneosayleiskaavaa tarkemman yleiskaavoituksen ja/tai asemakaavoituksen yhteydessä.
4.3.3 Kohde- ja viivamerkinnät
Valtatie
Seututie/pääkatu
Yhdystie/kokoojakatu
Eritasoliittymä
Rautatie
Kevyen liikenteen reitti
Merkintä osoittaa kevyen liikenteen verkoston olemassa olevat pääreitit sekä yhteystarpeet. Merkintä ei osoita tarkkaa sijaintia.
Venesatama/venevalkama
Veneväylä
Voimajohto
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Siirtoviemäri- ja yhdysvesilinja
Merkinnällä on osoitettu Sastamalan ja Huittisten välinen siirtoviemäri- ja yhdysvesijohdon linjaus.
Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohdon suunniteltu linjaus kulkee Liekoveden eteläpuolelle
osoitetuilla maatalous-, teollisuus-, ja varastoalueilla. Alueiden jatkosuunnittelussa tulee linjaus ottaa huomioon.
4.3.4 Ympäristömuutoksia kuvaavat merkinnät
Nykyisellään säilyvät alueet
Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet
Laajenemissuunta tavoitevuoden jälkeen
4.3.5 Piirtämistekniset merkinnät
Yleiskaava-alueen raja
4.3.6 Yleismääräykset
Rakenneosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Ranta-alueella rakentamisen
erityisiä edellytyksiä (MRL 72.1§) ei ole tutkittu kaavanlaadinnan yhteydessä.
Valtatien ja rautatien melualueelle rakennettaessa tulee
oleskelualueiden asianmukainen melusuojaus ottaa huomioon.

rakenteiden

ja

ulko-

Rakennetun ympäristön arvot tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa laajemmin kuin mitä kaavakartalla on voitu esittää.
Hulevesien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
4.3.7

Muinaismuistojen kohdeluettelo
Kartalle merkityt muinaismuistokohteet ja –alueet sekä kiinteät muinaisjäännökset ja
suojeltavat arkeologiset rakenteet:
Kohde Kohteen nimi

Kiinteät muisnaisjäännökset ja suojeltavat rakenteet

1 Kaukola

Hautapaikat, röykkiöt, rautakautinen, I/II

2 Hiukkasaari

Puolustusvarustukset, muinaislinnat, rautakautinen

3 Vinkkilän saha

Kivirakenteet, röykkiöt, rautakautinen?, 5 kpl, II

4 Liekosaari

Hautapaikat, hautaröykkiöt, rautakautinen, 21 kpl,

5 Tuomisto

Kivirakenteet, röykkiöt, rautakautinen, 6 kpl, I

6 Torra-Maijala

Hautapaikat, polttokenttäkalmistot, rautakautinen,

7 Roismalan Ristimäki

Kivirakenteet, röykkiöt, rautakautinen, 30 kpl, I/

8 Haapakallio

Kivikautinen asuinpaikka, rl2

9 Pappilanniemi

Historiallisen ajan asuinpaikka

10 Hartolankoski

Kivikautinen asuinpaikka, rl2

11 Hyrkki

Historiallisen ajan asuinpaikka, rl 2

12 Papumäki

Rautakautinen (?) asuinpaikka, tervahauta, peltorö

13 Pakilansuo

Kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikka, rl2

14 Kaisti

Kivikautinen asuinpaikka ja röykkiöitä, rl2
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15 Liekosaari 2

Kivi-/varhaismetallikautinen asuinpaikka, rl2

16 Liekosaari 3

Röykkiöitä (2 kpl), rl2

17 Vilppala

Historiallisen ajan asuinpaikka, rl2

18 Nuutila

Historiallisen ajan röykkiö, rl2

19 Lousaja Härmä

Historiallisen ajan viljelyröykkiöitä ja kiviraken

20 Tyrvään vanha pappila

Kiinteiä muinaisjäännös, rl2

21 Vehmaan kylätontti

Kylätontti

22 Marttilan kyläpaikka

Kylätontti

23 Kaukolantie

Asuinpaikat, kivikautinen II

24 Liuhalantie

Asuinpaikat, kivikautinen II

25 Seppä

Kivirakenteet, röykkiöt, rautakautinen?, 7 kpl, II

26 Kalliala

Rautakautinen kalmisto, I
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4.3.8 Arvokkaiden maisema-alueiden kuvaukset
1 Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue)
Kokemäenjokilaakso on edustavaa Ala-Satakunnan viljelyseudun laajapiirteistä kulttuurimaisemaa. Sen kokonaispinta-ala on 8 300 hehtaaria. Maiseman peruselementtejä ovat jokilaakso ja
sen rinteiden avarat ja polveilevat savitasangot. Siellä täällä maisemaa elävöittävät jyrkähköt
kalliokot tai metsänpeittämät vuoret. Maiseman vaikuttavuus perustuu paitsi laajoihin ja avariin
viljelyksiin, myös niiden keskellä vaihtelevasti mutkittelevaan jokiuomaan.
Peltoaukea on parhaimmillaan yhdeksän kilometriä pitkä ja neljä kilometriä leveä. 1960-luvun
alussa rannoilla oli paikoin 50-100 metriä leveä rantaniittyvyöhyke, mutta nykyisin viljelykset
ulottuvat tavallisesti vesirajaan saakka. Maisemallisesti arvokkaita kapeita rantaniittykaistaleita
on kuitenkin vielä jäljellä.
Kokemäenjokilaakson asutukselle ja maataloudella on hyvin pitkät perinteet. Viljavat jokilaakson
savikot on raivattu jo varhain viljelyyn ja raivauskelvottomina ovat jäljelle jääneet vain kalliokot
ja moreenimäet. Aikojen kuluessa on keväisin tulviva Kokemäenjoki muovannut omalla tavallaan
viljelymaisemaa. Jokilaakson alueella on useita kivikautisia asuinpaikkoja.
Asutus on sijoittunut viljelysten tuntumaan laakson ja selänteen väliselle vyöhykkeelle. Rakennukset ovat usein nauhamaisesti laaksossa kulkevan tien varressa. Nauhamainen kylärakenne on
Kokemäenjokilaaksossa vieläkin havaittavissa.
2 Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue)
Karkun-Tyrvään maisema-alue on monipuolista, historiallisesti ja maisemallisesti poikkeuksellisen
arvokasta Ala-Satakunnan viljelyseudun kulttuurimaisemaa. Sen pinta-ala on 11 000 hehtaaria.
Monipolvisen vesistön äärellä olevia vaihtelevia viljelymaisemia kehystävät metsäiset, paikoin
vuoristoisiksi kohoavat selänteet. Järvien rannoilta kohoavat jylhät ja metsäiset vuoret ovat maiseman kiinnekohtia ja vanhat kivikirkot kohokohtia. Karjanhoidon luomat ympäristötyypit tuovat
viljelymaisemaan vaihtelevuutta. Maisema-alue rajautuu lounaassa perinteisestä kulttuurimaisemasta jyrkästi poikkeavan Vammalan kaupunkitaajaman reuna-alueisiin.
Maisema-alueen ytimenä ovat laajaan murroslaaksoon syntyneet Kokemäenjoen järvialtaat: Kulovesi ja Rautavesi. Paikoin saaristoiset järvet avautuvat välillä mittaviksi järvenseliksi. Rinteisillä
mailla ja viljelylaaksoissa on puroja. Pinnanmuodot ovat Rautaveden länsi- ja luoteisrannoilla sekä aivan etelässä loivahkosti kumpuilevat. Muualla, varsinkin alueen keskiosissa graniittisen kallioperän kohoutumat ovat jyrkkäpiirteisiä.
Varsinaisia moreenimaita on vähän. Koska viljavimmat maat on raivattu pääosin viljelyyn, on selännealueille jäänyt metsäluonto verraten karua. Yleensä metsät ovat mäntyvaltaisia ja niiden ta-
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louskäyttö näkyy maisemassa. Asutuksen tuntumassa on usein lehtomaisia kuvioita ja lehtipuustoa. Kulttuurivaikutteinen kasvillisuus on monimuotoista.
Alueen asutushistoria on pitkä. Kokemäenjoen vesistö on ollut kautta aikojen vilkkaasti käytetty
kulkuväylä. Hedelmälliset rantavyöhykkeet on raivattu viljelyyn jo esihistoriallisena aikana. Alueelta on löydetty runsaasti muinaisjäännöksiä. Vanhimmat kivikautiset löydöt viittaavat siihen,
että ensimmäiset ihmiset olisivat asettuneet alueelle jo 4 500 vuotta sitten. Useimmat nykyiset
kylät ovat varmuudella peräisin 1300-lukua vanhemmalta ajalta. Maisemallisesti näyttävällä paikalla sijaitseva Pyhälle Olaville nimetty Tyrvään vanha kirkko on arvokkaimpia keskiaikaisia kivikirkkoja. Se on rakennettu ilmeisesti 1300-luvun jälkipuoliskolla. Toista alueen keskiaikaista kivikirkkoa, eli Sastamalan kirkkoa alettiin rakentaa 1200-luvun lopulla.
Maisema-alueen kulttuurimaisemat edustavat pitkäaikaisen maanviljelyn ja karjatalouden muovaamaa maisematyyppiä. Asutus tihenee paikoin ryhmäkyliksi. Talonpoikaista perinteistä rakennuskantaa on jäljellä varsin paljon. Paikoin vanhojen rakennusten rappeutuminen, peltoheittojen
ja joidenkin kylien reuna-alueiden pensoittuminen sekä eräiden vanhojen laidunten ja peltojen
metsittyminen ovat silmiinpistäviä maisemahäiriöitä. Loma-asutuksen levittäytyminen arkaan
rantavyöhykkeeseen on myös silmiinpistävää.
Alueella kulkee monia maaston piirteitä myötäileviä perinteisiä ja vaihtelevia kyläteitä. Teiden
varsilta aukeaa hienoja näkymiä kulttuurimaisemaan ja vesistöihin. Alueen läpi kulkevia valtateitä voidaan pitää maisemavaurioina. Rautatietä varten rakennetut penkat sulkevat paikoin haitallisesti näkymiä. Alueella olevia edustavia perinnemaisemia ovat muun muassa Tyrvään vanhan
kirkon länsipuolisilla mäenkumpareilla olevat kedot ja laidunhaat.
3 Tyrvään vanhan kirkon maisema (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 2009)
Vanhan Ylä-Satakunnan ja Kokemäen joen varren keskiaikaisen asutuksen ydinalueella Rautaveteen pistävä Tyrvään Kirkkoniemi ja sen tyveen sijoittuneet harmaakivikirkko ja rakenteeltaan
tiiviinä säilynyt Kallialan ryhmäkylä ympäröivine peltomaisemineen muodostavat maisemallisen
ja historiallisen kiinnekohdan Rautaveden länsirannan kulttuurimaisemassa.
Pyhälle Olaville omistettu myöhäiskeskiaikainen kirkko sijaitsee Rautaveteen loivasti laskeutuvalla kallioniemekkeellä, joka on kirkon rakentamisaikaan ollut saari. Kirkon länsipäädyssä on satakuntalaisille kirkoille luonteenomaista kulmatiilinauhoista sommiteltua, porrastettua koristelukuviointia, itäpäädyn tiilikoristelun keskeisenä aiheena on neljästä pyöreästä ruusukomerosta koottu ristimäinen sommitelma.
Vanhankirkonniemen tyvessä oleva Kallialan ryhmäkylä on säilyttänyt keskiaikaisen sijaintinsa.
Vanhoilla kylätonteilla sijaitsevien kantatilojen rakennuskanta muodostaa tiiviitä ryhmiä, joiden
välitse kylätie kiertää. Rautaveteen laskevat pellot, laidunmaat ja hakamaat kehystävät kylää.
Tyrvään vanhan kirkon maisema on osa valtakunnallisesti arvokasta Karkku-Tyrvää -maisemaaluetta. Rautaveden rantojen vahvaan asutukseen jo esihistoriallisella ajalla viittaavat lukuisat
kivi- ja rautakauden muinaisjäännökset. Kallialan kylä on saanut pysyvän asutuksen keskiajalla.
Kylän tiivis rakenne säilyi, vaikka isojaon jälkeen osa taloista siirtyi kyläpellon laidalla olevalle
mäkialueelle.
Esihistorialliselle kulttipaikalle 1500-luvun alussa rakennettu ja Pyhälle Olaville pyhitetty kirkko
jäi käytöstä 1855 uuden kirkon valmistuessa. Kirkon käyttö alkoi uudelleen 1960-luvulla, jolloin
kirkosta tuli suosittu vihkipaikka. Tuhopoltto hävitti kirkon puurakenteet ja 1700-luvulta peräisin
olleen kiinteän sisustuksen syyskuussa 1997. Kirkko palautettiin ulkohahmoltaan paloa edeltäneeseen asuunsa vuoden 2000 aikana ja vihittiin uudelleen käyttöön 2003. Alttarin, saarnatuolin
ja lehtereiden maalaukset toteuttivat 2005-2009 Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen vanhojen aiheiden pohjalta.
Kohteeseen sisältyy: Hautausmaa, kirkko, kylä, talonpoikaistalo, tie
Ympäristön nykyluonne: Kulttuurimaisema
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4 Tyrvään rautatieasema (RKY 2009)
Entinen Tyrvään rautatieasema (vuodesta 1955 Vammalan rautatieasema) on edustava ja hyvin
säilynyt Tampere-Pori -radan IV luokan maaseutuasema. Asema-alueen monipuolista rakennuskantaa rikastuttaa poikkeuksellisen komea vesitorni, tiilinen osuuskaupan mylly ja viljamakasiini.
Asemarakennuksen ohella asema-alueeseen kuuluvat tavaramakasiini, kaksoisvahtitupa sekä
asuinkasarmi liitereineen ja kellareineen. Asemapihan itäpuolella on kaksoisvahtitupa talousrakennuksineen. Asemakokonaisuuteen liittyy puisto, tiilinen vesitorni sekä entinen OTK:n mylly.
Tampereelta Porin Mäntyluotoon kulkevaa, Satakunnan teollisuutta palvelevaa rataa suunniteltiin
1880-luvun alusta lähtien. Päätös sen rakentamisesta tehtiin 1889. Rata valmistui 1895. Rata oli
viimeinen, jonka varren asemarakennukset toteutettiin säästösyistä Oulun radan piirustusten
mukaan.
Tyrvään IV luokan asemarakennuksen lisäksi molemmat kaksoisvahtituvat sekä osa talousrakennuksista valmistui 1895. Aseman rakennukset säilyivät, kun suuri osa Vammalan kauppalaa tuhotui 1918 sisällissodassa. Asemarakennusta laajennettiin 1925 pihasiivellä. Tavaramakasiini rakennettiin 1930, vesitorni 1932 ja asuinkasarmi 1942. Ratapihalla sijainnut tiilirakenteinen veturitalli purettiin vuosituhannen vaihteessa.
Kohteeseen sisältyy: Liikenteen rakennus, mylly, työväen asuintalo
Ympäristön nykyluonne: Taajama
5 Vammalan kirkko (RKY 2009)
Historiallisen maantien ja vesireitin yhtymäkohdassa, maisemallisesti vaikuttavassa ympäristössä
sijaitseva Vammalan keskustaajaman kirkko, Tyrvään kirkko on 1800-luvun jälkipuoliskon monimuotoisen kirkkoarkkitehtuurin edustavimpia esimerkkejä.
Tyrvään kirkko on Sastamalan seurakunnan pääkirkko. Tiilikirkko on rakennettu maanteiden ja
vesireitin yhtymäkohtaan Vammaskoskeen pistävälle niemelle. Ulkoarkkitehtuuriltaan katedraalimaisen komea myöhäisempiretyylinen kirkko on pohjamuodoltaan sisäviisteinen ristikirkko, jonka alttari sijaitsee itäpäädyssä ulkonevassa täyskorkeassa kuoriapsidissa. Ristikeskustaa korostaa
monisärmäinen matala katto-osa. Läntisen ristivarren päätteenä ovat kaksoistornit ja niitä yhdistävä kolmikerroksinen galleriakäytävä. Puhtaaksi muurattuja ulkoseiniä jäsennöivät pyörökaariset
ikkunat.
Pelkistetyn valkoisessa kirkkosalissa on laakea lautaholvi. Kiinteään sisustukseen kuuluvat lehterit ja saarnastuoli ovat alkuperäiset. Alttaritauluja on kolme. R.W. Ekmanin 1866 maalaamien
taulujen aiheina ovat Ristiinnaulitseminen, Kristuksen kirkastuminen ja Ylösnousemus.
Vammaskosken partaalla, kirkon vastarannalla, on ns. Tyrvään uusi pappila, jonka 1890 rakennettu vanha kivinavetta toimii Tyrvään seudun museona. Viereinen Vammaskosken ylittävä silta
on rakennettu 1913-1915.
Vammalan kirkko rakennettiin 1848-1855 Satakuntaan useita kirkkoja piirtäneen Turun kaupunginarkkitehti P.J. Gylichin laatimien piirustusten mukaan. Sisätilat uudistettiin 1930-luvulla arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelemassa korjauksessa. Nykyisin kirkko on 1982 sattuneen pienen tulipalon jälkeen tehdyn kunnostuksen mukaisessa asussa.
Pappilan klassistinen päärakennus on valmistunut 1923 aikaisemman puisen, tulipalossa tuhoutuneen, pappilarakennuksen paikalle.
Vammaskosken ylityspaikalla oli kiinteä silta jo 1600-luvulla. Sillan ylittävä maantie on osa vanhaa sisämaantietä, joka kulki Turusta Ylä-Satakuntaan ja Hämeeseen jo 1500-luvulla. Nykyinen
114 metrin pituinen silta oli valmistuessaan merkittävimpiä maassamme.
Kohteeseen sisältyy: Kirkko, pappila, silta
Ympäristön nykyluonne: Kaupunki
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Selostus 20.10.2011, tarkistettu 4.10.2013 ja
14.4.2014

41 (53)

6 Vaunujoen kulttuurimaisema (maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö)
Rakennushistoriallisesti merkittävä, maisemakokonaisuus

4.3.9 Paikallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset arvoalueet
Seuraavassa on kuvattu keskustaajaman alueella sijaitsevia paikallisesti arvokkaita
kulttuurihistoriallisia arvoalueita inventointien 2002 ja 2004 perusteella (Vammala,
Keskustan osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi 2004; Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet, Vammalan rakennusinventointi 2002). Kuvaus ei sisällä kaikkia kaava-alueen paikallisesti arvokkaita arvoalueita tai –kohteita, vaan ympäristön arvot tulee tarkistaa tarkemman suunnittelun, kuten yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen yhteydessä. Rakenneosayleiskaavan yleispiirteisen tarkkuustason ja suuren mittakaavan vuoksi paikallisesti arvokkaita kohteita ei esitetä kaavakartalla, mutta
niiden huomioimiseen tarkemmassa suunnittelussa velvoitetaan kaavan yleismääräyksellä.
SPR:n ja SYP:n talojen kokonaisuus
Hyvin säilyneiden 1900-luvun puolivälissä rakennettujen rakennusten maisemallisesti
keskeinen kokonaisuus.
Bäckmannin talon ympäristö
Entisen KOP:n pankkitalon, Bäckmannin talon, entisen Säästöpankin talon ja "Funkkistalon" muodostama kokonaisuus Marttilankadun varressa, alueeseen liittyy Valkamankatu 3:n pihapiiri. Edustava taajamakuvallisesti tärkeä katumiljöö, jossa on vanhaa rakennuskantaa huomattava määrä. Rakennukset ovat erinomaisen hyvin säilyneitä ja
arkkitehtonisesti mielenkiintoisia.
Marttilankatu 38-42
Rakennukset pihapiireineen muodostavat vehreän puutarhakaupunginosan vanhan
Marttilantien varteen. Rakennuskanta on 1900-luvun alkupuolelta ja monin osin hyvin
säilynyttä. Aitojen rajaamat pihat ovat vanhinta Marttilankadun miljöötä. Miljöön yleisilmeen säilyttäminen on tärkeää mukaan lukien kasvillisuus, mittakaava ja rakennustapa yleensä.
Puistokadun moderni Vammala
Alueella sijaitsevat Hotelli Seurahuoneen talo, entinen kaupungintalo sekä niitä vastapäätä moderneja liikerakennuksia. Rakennukset muodostavat historiallisesti keskeisen
ja taajamakuvallisesti sekä arkkitehtonisesti edustavan kokonaisuuden. Kokonaisuutta
täydentää keskustan torialue. Alue edustaa Vammalan modernia rakennusperintöä hienosti säilyneellä tavalla ja on ehjänä arkkitehtonisena kokonaisuutena taajamakuvallisesti merkittävä osa kaupungin ydinaluetta. Alue on kaupungin hallintohistorian kannalta merkittävä.
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Aseman seutu
Asemanseudun arvoalue on merkitty punaisella rasterilla. Punaiset renkaat viittaavat alueen
kiinteistöinventointeihin.
Asema-alue ja sen vieressä olevat huoltamoja kievarirakennukset muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden, joka edustaa 1900-luvun
vaihteen ja alkupuolen liikennehistoriaa ja
kehitystä. Asema- alue muodostaa myös liikenteellisen solmukohdan, jossa kohtaavat
rautatie ja merkittävä maantie. Rakennuskanta on pääosin hyvin säilynyttä ja ne ovat
maisemallisesti näkyvällä paikalla Asemakadun varrella. Liekorannan eteläpuolella on
niittyinä Nuupalan kylän vanhoja kyläpeltoja. Alueella on merkittäviä maisema- ja rakennushistoriallisia arvoja. Aseman seutu on myös osa laajempaa kokonaisuutta, johon
kuuluu asutusta ja teollisuutta aseman ympäristössä.
Kallialan länsiosan vanha asutus
Punaisella rasterilla on merkitty Kallialan kylän
ulkopuolella oleva asutus, joka syntynyt 1800luvulla tai 1900-luvun alkupuolella. Punaisella katkoviivalla on merkitty vanha postitie ja kylästä lähtevät kolme vanhaa kylätietä. Sinisellä on merkitty
1900-luvun lopun ja 2000-luvun rakennuskanta.
Rautaveden rantaan sijoittuva Kallialan vanha kyläkeskus on säilyttänyt tiiviin ryhmäkylän luonteensa ja muodostaa yhdessä Pyhän Olavin kirkon
ja ympäröivien rantapeltojen kanssa näyttävän ja
arvokkaan kulttuurimaiseman. Tiiviin kylämaiseman lisäksi asutusta on kylän länsipuolella entisessä peltojen ja metsän rajavyöhykkeellä.
Keskustan pientaloalue ja Puistokadun eteläpää
Keskustan pientaloalueen rakennuksissa on nähtävissä rakentamisen, mittasuhteiden ja materiaalien muutos 1930- luvulta 1960-luvulle. Rakentamisen ajallinen pituus, kaavan mahdollistamat
muutokset ja nykyinen täydennysrakentaminen
ovat tehneet katukuvista osittain rikkonaisia.
Puistokadun eteläpään rakennuskanta muodostaa
1950-luvulla rakennetun portin Vammalan kauppalan alkuperäiselle alueelle. Puistokadun eteläpään rakennuskanta on edustava kokonaisuus
Vammalan sodan jälkeistä modernismia. Rakennukset ovat maisemallisesti keskeisellä
paikalla nykyisen pääkadun, Puistokadun ja siitä erkanevan vanhan pääkadun, Marttilankadun risteyksessä. Kauppalan alkuperäinen raja näkyy myös hyvin julkisten rakennusten ketjuna, joka ulottuu Rautavedeltä Liekoveteen. Puistokadun asuin- ja liikerakennukset ja keskustan pientaloalue voidaan yhdistää yhdeksi historialliseksi kokonaisuudeksi, joka edustaa sotien jälkeistä rakentamista.
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Lousajan kylä
Vaikka Lousajan kylän ympäristö on voimakkaasti
muuttunut asutuksen myötä, on kylän keskeinen
harjanne säilynyt vanhoine tielinjauksineen ja kantataloineen. Merkittävää rakennuskantaa on säilynyt
Härmän ja Person tiloilla. Lisäksi alueella on Lousajankadun varrella kaksi pienempää mökkiasutuskohdetta. Toinen Härmän itäpuolella oleva mökki on
ollut Härmän muonamiehen mökki. Kylämaisemassa
merkittäviä ovat kantatalot Härmä, Perso ja Vieras
sekä talojen säilyneet lähipellot.
Nuupalan kylä
Punainen rasteri = rakennuskanta pääosin 1800luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelta
Vihreä rasteri = rakennuskanta 1950-luvulta
Sininen rasteri = rakennuskanta 1960-2000
Punaiset tähdet = Nuupalan vanha ryhmäkylä, likimääräinen sijainti.
Nuupalan kylän ydinalue, kantatalot ja kyläpellot muodostuivat kauppalan (1907) perustamisen jälkeen Tyrvään kunnan uudeksi keskustaksi. Asemakadun varrella on säilynyt vanhaan agraarikulttuuriin liittyvien kantatalojen lisäksi myös asutusta, teollisuutta ja liikeyrityksiä 1900-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä.
Pappila
Pappilan maat sijaitsevat Vammaskosken pohjoisrannalta alkavana kaistaleena, joka
suuntautuu kohti luodetta. Lännessä on Vammaskoskeen ulottuva metsäinen selänne,
itäosan ollessa savipohjaista laaksoa, jossa pappilan pellot sijaitsivat. Nykyisin Pappilan
Vammaskosken ja Rautaveden Pappilanlahden rannalla olevat metsäharjanne ja peltoalueet ovat muuttuneet osaksi Vammalan kaupunkitaajamaa. Vanhin, arvokas rakennuskanta on keskittynyt lähelle rantaa vanhojen valtaväylien, Asema- ja Sastamalankadun varrelle.
Raivion asuinalue
Punainen rasteri = 1900-luvun alun rakennuskantaa.
Keltainen rasteri = vanhaa rakennuskantaa, purettu 1990-luvulla
Sininen rasteri = uutta 1900-luvun lopun
rakennuskantaa
Punainen katkoviiva = Raivion palstatilan
rajat vuoden 1903 kartassa.
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Raivion 1900-luvun vaihteesta oleva asuinalue on vehreä ja tiet ovat hiekkapintaisia
noudattaen maaston muotoja. Vanhin säilynyt rakennuskanta sijoittuu pääosin Raivionkadun ja sitä risteävän nimettömän poikkikadun varrelle. Vanha rakennuskanta on
pääosin säilynyt vanhassa asussaan ja mitoissaan ja useimpiin kuuluu myös vanha talousrakennus. Pohjoisessa rautatie muodostaa selkeän rajan, joskin historiallisesti Raivion alue jatkui myös pohjoispuolelle.
Sylvään pientaloalue
Sylvään alue muodostaa tiestöön ja peltomaisemaan
rajautuvan kokonaisuuden keskustan kupeessa. Sen
synty liittyy Vammalan kauppalan ja Tyrvään kunnan
rajaan, jonka tuntumaan Sylvään asutus rakentui.
Sylvään alueen arvot ovat paikallishistorian lisäksi
kokonaisuudessa, joka koostuu eri-ikäisistä rakennuksista, jotka hyvin edustavat rakentamisen tyylejä
ja materiaaleja 1950-luvulta aina nykypäivään. Läheinen peltomaisema on myös laajin säilynyt yhtenäinen avoimen maiseman kokonaisuus, joka sijaitsee Vammalan kaupungin keskustan tuntumassa.
Varikonkatu 20, 22 ja 24
Varikonkadun varrella olevalla tonteilla on kolme
vuonna 1948 rakennettua 1,5 kerroksista omakotitaloa. Rakennuksiin kuuluu punaiseksi maalattu lautarakenteinen talousrakennus. Lisäksi on yhteisrakennus
vuodelta 1955. Lännessä pihapiirit rajautuvat kapeaan
metsäkaistaleeseen ja Nälkälänmäen asuinalueeseen.
Rakennuskanta on hyvin säilynyt ja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden Varikonkadun varrella. Rakennukset liittyvät alueen 1940/50-luvun asutus- ja teollisuushistoriaan. Rakennukset rakennutti Fennian Faneeritehdas. Rakennukset olivat ensimmäisiä, jotka
rakennettiin sotien jälkeen Pappilan omakotialueeksi
suunnitellulle alueelle.
Varilan ja Ojansuun kylät

Kartta: Varilan ja Ojansuun maisema 1770- ja
1990-luvuilla. Punainen rasteri osoittaa 1770- luvun kylätontit, keltainen pellot, vihreä niityt ja
oranssi katkoviiva tiet. 1990-luvun maisemaa ovat
mustalla merkityt rakennukset.
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Varilan kylän ja Ojansuun maat sijaitsevat Rautaveden etelärannalla. Kyläpeltojen rajana olivat kuivemmat metsäalueet idässä ja etelässä. Lännessä pellot muodostavat yhdessä Ojansuun kylän peltojen kanssa yhtenäisen peltoalueen, joka rajautuu pohjoispuolella rannassa olevaan kapeaan metsäharjanteeseen. Rautaveden rannassa olevien
alueiden lisäksi kylien maat jatkuvat metsäisinä takamaina kapeana kaistaleena aina
Houhajärven eteläpuolelle asti.
Käytännössä Ojansuun ympäristö on osa Vammalan kaupunkia ja sen asuntoalueita,
mutta rantapellot ovat säilyneet kuitenkin pääosin rakentamattomina. Ojansuun kylän
vanhasta rakennuskannasta on säilynyt Ojansuun virkatalon päärakennus Tampereentien varrella. Ojansuun päärakennuksen ympärille rakennettiin Tyrvään piirimielisairaala
1920-luvulla. Nykyisin sairaala on Vammalan kaupungintalona. Kylän takamailla, Tampere-Turku –tien pohjoispuolelle on rakennettu omakotialueita 1960-luvulta alkaen.
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4.4 Rakenneosayleiskaavan vaikutukset
4.4.1 Suhde maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Maakuntakaava
Rakenneosayleiskaava on pääosin maakuntakaavan mukainen. Keskustatoimintojen
alueen rajausta on tarkennettu maakuntakaavassa esitetystä. Keskustarajaus on esitetty maakuntakaavassa esitettyä laajempana aluevarauksena etelässä ja pohjoisessa.
Keskustarajausta määritettäessä on huomioitu ydinkeskustan kehittymistavoitteet ja
yhteydet Mouhijärven ja Äetsän taajamien suuntaan. Laajennettu keskustatoimintojen
alue sijaitsee kiinni nykyisessä Sastamalan keskustan tiiviissä kaupunkirakenteessa ja
toteuttaa tältä osin yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteita.
Maakuntakaavassa osoitetut MY-alueet (maatalousalueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja) on säilytetty rakentamisen ulkopuolella. Tähän liittyy myös taajamaa ympäröivien kulttuurimaisemien ja arvokkaiden maisema-alueiden säilyttäminen nykyisellään. Maakuntakaavassa osoitetut muinaismuistoalueet ja maisemallisesti arvokkaat
alueet on huomioitu rakenneosayleiskaavassa.
Kaavassa osoitetut uudet asuinalueet sijoittuvat maakuntakaavassa osoitetulle taajamatoimintojen alueille. Valtatien 12 eteläpuolelle sijoitettua teollisuusaluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa. Uuden teollisuus- ja työpaikka-alueen sijoittuminen tänne on
kuitenkin perusteltua hyvien liikenneyhteyksien sekä ympäristöhäiriöiden minimoinnin
kannalta. Strategisessa rakenneosayleiskaavassa osoitettu aluevaraus on tarpeellinen
erityisesti sen vuoksi, että se rajoittaa muuta maankäyttöä ja pitää yllä merkittävän teollisuus- ja työpaikkarakentamisen mahdollisuutta. Maakuntakaavassa taajaman pohjoisosiin osoitetut teollisuusalueet eivät ole yhtä hyvien kulkuyhteyksien varressa, ja
näille kulkeva raskas liikenne kulkisi taajaman keskustan läpi. Tyrvään teollisuusalueen
laajentaminen taas loisi konflikteja sitä ympäröivän avoimen peltomaiseman kanssa,
niiltä osin kuin se sijoittuisi avoimeen peltomaisemaan.
Seudullisesti merkittävä erikoiskaupan suuryksikkö on sijoitettu maakuntakaavan mukaisesti Roismalan liittymän tuntumaan valtatien 12 pohjoispuolelle. Rakenneosayleiskaavatyön kehityskuvavaiheessa vertailtiin eri vaihtoehtoja suuryksikön sijoittumiselle.
Kehityskuvien vaikutusten arvioinnissa ei todettu olevan merkittävästi toisistaan eriäviä
vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta sillä, sijoittuuko suuryksikkö valtatien etelä- vai pohjoispuolelle.
Rakenneosayleiskaavassa on huomioitu maakuntakaavassa osoitettu uusi pohjois-eteläsuuntainen ohjeellinen tieyhteys.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Rakenneosayleiskaava edistää Sastamalan kaupungin erityisesti sen keskustaajaman
toimivaa aluerakennetta. Kaavassa on osoitettu aluerakenteen tiivistämiskohteita, joiden kautta nykyistä rakennetta voidaan hyödyntää paremmin. Uudet alueet liittyvät
nykyiseen rakenteeseen kiinteästi, eivätkä hajauta taajamarakennetta. Laajennettu
keskustatoimintojen alue sijaitsee kiinni nykyisessä Sastamalan keskustan tiiviissä kaupunkirakenteessa ja toteuttaa tältä osin yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteita.
Teollisuusalueet on sijoitettu erityisesti niiden logistiset tarpeet huomioiden. Sen sijaan
Hyrkin alueen voimakasta kehittymistä kaupallisten palveluiden alueena ei voine pitää
sen tavoitteen mukaisena, että henkilöauton käyttötarve olisi mahdollisimman vähäinen. Kaavassa on kuitenkin huomioitu, että kaava-alue toimii koko Sastamalan keskuksena, ja sinne suuntautuva asiointi tukeutuu joka tapauksessa liikennevälineisiin. VaihFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Selostus 20.10.2011, tarkistettu 4.10.2013 ja
14.4.2014

47 (53)

toehtona on käytännössä asiointiliikenteen suuntautuminen kauempana oleviin keskuksiin.
Kaava säilyttää Sastamalan keskustaajamaa ympäröivät arvokkaat maisema-alueet nykyisellään. Myös taajamaa ympäröivät avoimet peltoalueet on säilytetty rakentamisen
ulkopuolella. Taajaman sisäinen virkistys- ja viheralueverkosto on kattava. Liikenteen
osalta kaava tarjoaa pidemmällä aikajänteellä edellytyksiä raideliikenteen kehittämiseen, mutta tämä vaikutus ilmenee melko hitaasti riippuen yleisestä kehityksestä ja
valtakunnan tason päätöksistä. Erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus on kaavassa
huomioitu kattavasti. Kaavassa osoitetut uudet alueet tukeutuvat pääosin jo olemassa
olevaan tie- ja kunnallistekniseen pääverkostoon.
4.4.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Rakenneosayleiskaavan välittömin vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on taajaman eteläosien kasvu niin asuin- kuin palvelualueenakin, sillä toteutuksen osalta nämä alueet
ovat vuorossa ensimmäisenä. Palveluiden voimakas kasvu valtatien 12 liittymän ympäristössä (mm. vähittäistavarakaupan suuryksikkö) voimistaa jo alkanutta keskustatoimintojen hivuttautumista etelään päin Itsenäisyydentien ja Vammalantien varrella.
Näin Sastamalan keskustaajaman keskusta muodostunee nauhamaiseksi.
Pidemmällä aikavälillä kaavassa on osoitettu myös tätä eteläpainotteista kehitystä tasapainottavia aluevarauksia. Pohjoisten asuin- ja palvelualueiden laajeneminen luo vastapainon Roismalan asumisen ja palveluiden keskittymälle ja jatkaa nauhamaista rakennetta erityisesti Karkun ja Häijään suuntaan.
Nykyisen keskustan kehittymistä tukee keskusta-alueen laajentaminen etelään ja tavoite keskustan tiivistämisestä. Tavoitteena on nykyistä kaupunkimaisempi ympäristö sisääntuloreitin varrelle. Keskusta-aluevarauksella luodaan paremmat edellytykset asumiselle ja palveluille nykyisen teollisuuspainotuksen tilalle. Myös uuden pääkadun varrelle lähelle keskustaa osoitetut kerrostaloalueet tukevat keskustan kehittymistä.
Merkittävin uusi teollisuus- ja työpaikka-alue on kaavassa osoitettu valtatien 12 eteläpuolelle, nykyisen taajaman kaakkoispuolelle. Uusi alue ei liity suoraan olemassa olevaan rakenteeseen, ja tämän takia ainakin sen toteutumisen alkuvaiheessa se vaikuttaa muusta rakenteessa irrallaan olevalta osalta. Toisaalta alueen sijainti mahdollistaa
teollisuusalueelle raskaan liikenteen kannalta toimivien yhteyksien toteuttamisen siten,
ettei se häiritse asumista.
4.4.3 Vaikutukset palveluihin
Uusien asumisen alueiden keskittäminen kiinteästi nykyisen yhdyskuntarakenteen jatkeeksi ja keskustan läheisyyteen mahdollistaa hyvinvointipalveluiden (päivähoito, perusopetus ja terveyskeskuspalvelut) kehittämisedellytykset. Yksittäisillä asuinalueilla on
oma elinkaarensa ja tästä johtuva ikärakenteen kehitysennuste. Tämä tulee huomioida
uusien alueiden toteutusjärjestystä päätettäessä, jotta päästään kustannustehokkaisiin
yksikkökokoihin ja hyvinvointipalvelut voidaan sijoittaa optimaalisesti asutukseen ja
kulkuyhteyksiin nähden. Rakenneosayleiskaavan suunnittelun pitkä aikajänne luo hyvät
edellytykset toimivalle ja taloudellisesti kustannustehokkaalle palvelurakenteelle.
Rakenneosayleiskaava luo riittävät ja joustavat liiketilarakentamisen mahdollisuudet
pitkällä tähtäimellä. Nykyisiä palvelukeskittymiä voidaan vahvistaa keskittämällä kaupalliset palvelut lähelle toisiaan ja sijoittamalla myös julkisia palveluja kaupallisten palvelujen läheisyyteen ja yhteyteen. Erityisesti pohjoisten osien palvelutarjonnan turFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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vaamiseksi on tehty useita erillisiä ja osin vaihtoehtoisia palvelualuevarauksia, jotka
soveltuvat monen tyyppisten palveluiden ja hallinnon alueiksi.
Kaupallisten palveluiden palveluverkkoselvityksessä on todettu, että päivittäistavarakauppa tulee jatkossakin keskittymään Sastamalan keskustaan ja suurimpiin keskuksiin. Tilaa vaativan kaupan sijoittelussa on kaavaratkaisussa huomioitu hyvät liikenneyhteydet. Muu erikoiskauppa tulisi pyrkiä sijoittamaan pääosin Sastamalan keskustaan, jossa on mahdollista parhaiten ylläpitää riittävän monipuolinen tarjonta ja valikoima. Aluevarausten mitoituksessa on huomioitu suunnittelun pitkä aikajänne. Mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää toteuttamalla hankkeet vaiheittain.
4.4.4 Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon
Merkittävin rakenneosayleiskaavassa osoitettu uusi liikenneväylä on pohjois-eteläsuuntainen Rautaveden ylittävä pääkatu. Kaavassa osoitetut uudet asumisen alueet tukeutuvat nykyisiin pääliikenneväyliin eivätkä näin vaadi kokoojakatuja mittavampia uusia väyliä. Sen sijaan valtatien 12 eteläpuolelle osoitettu uusi teollisuus- ja työpaikkaalue vaatii toteutuakseen uusia katuyhteyksiä, jotka kytkevät sen pääliikenneverkkoon.
Asumisen ja palveluiden lisääntyminen Hyrkin alueella lisää liikkumistarvetta taajaman
ja koko Sastamalan pohjoisosista keskustaajaman eteläosiin. Näin taajaman keskustassa läpikulkeva liikenne lisääntyy, mikä heikentää Vammaskosken sillan ja Itsenäisyydentien liikenteellistä toimivuutta. Tämä voimistaa tarvetta toteuttaa uusi Rautaveden
ylittävä pääkatuyhteys.
Kaavassa on valtatielle 12 osoitettu uusi liittymä kaava-alueen itäosaan. Uusi liittymä
palvelisi ensisijaisesti valtatien eteläpuolisen teollisuusalueen liikennettä, ja se sijoittuisi
nykyisen ohituskaistan itäpäähän. Uusi liittymä ei kuitenkaan heikentäne valtatien toimivuutta pitkänmatkaisen liikenteen kannalta.
Kaavassa osoitetut kevyen liikenteen yhteydet kattavat koko taajama-alueen sekä
myös taajaman lähistöllä olevat kylämäiset alueet. Toteutuessaan nämä tarjoavat sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet kaava-alueella.
Taajaman pohjoisosien kehittäminen tukee pitkällä aikavälillä raideliikenteen kehittämistä erityisesti Tampereen suuntaan.
Teknisen huollon verkosto laajenee nykyisestä uusien alueiden toteutumisen myötä.
Uudet alueet sijoittavat pääaisassa nykyisen rakenteen jatkoksi, joten mittavia uusia
siirtoverkostoja ei tarvita.
4.4.5 Vaikutukset luontoon
Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelun kannalta erityisen tärkeitä kohteita, joten kaavan
vaikutukset luontoon ovat lähinnä vaikutuksia tavanomaiseen metsä- sekä kaupunkiluontoon.
Taajaman laajeneminen kaakkoon ja etelään nykyisille metsäalueille kaventaa täällä
hieman tavallisen metsäluonnon alueita. Kuitenkin verrattuna kaava-alueen eteläpuolisiin laajoihin metsiin tämän vaikutus on melko vähäinen. Taajaman pohjoispuolista laajaa metsäaluetta vastaan kaava taas muodostaa sen rajan, jonka yli ei rakennetta haluta laajentaa. Näin kaava säilyttää keskustaajaman pohjoispuolisen laajan, erämaisenkin metsäalueen lähes nykyisen laajuisena.
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Taajaman sisällä viheralueiden ja virkistysyhteystarpeiden muodostama, lähes kaikkialle ulottuva verkosto muodostaa myös ekologisten käytävien verkoston, joka tarjoaa
verrattain hyvät elinmahdollisuudet kaupunkiympäristössä viihtyville eläimille.
4.4.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Kaavassa nykyiset avoimet peltoalueet säilyvät rakentamattomina ja Sastamalan keskustaajamaan ei ole osoitettu uutta rantarakentamista. Tämä säilyttää Karkun-Tyrvään
ja Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat nykyisen kaltaisina. Taajaman ja sitä ympäröivien peltoalueiden raja säilyy idän ja lännen suunnissa selvänä ja nykyisellä paikallaan. Taajaman pohjoisosien kasvu tulee lisäämään paineita muutenkin rakenteen kasvulle Häijään suuntaan Länsirannan osayleiskaavan osoittamalla tavalla. Punkalaitumen
suuntaan kaavassa ei ole täysin onnistuttu muodostamaan nykyistä selkeämpää taajamarakenteen rajaa.
Rakenneosayleiskaavatyössä on huomioitu valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Kokemäenjokilaakson ja Karkun-Tyrvään kulttuurimaisemat), valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Tyrvään rautatieasema, Tyrvään vanhan kirkon
maisema ja Vammalan kirkko) sekä maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (Vaunujoen kulttuurimaisema). Kaavamääräykseen on kirjattu, että alueen tarkemmassa
suunnittelussa tulee huomioida rakentamisen ja ympäristönhoitotoimenpiteiden sopeutuminen alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.
Lisäksi selostuksessa on kuvattu kaikki arvokkaat kokonaisuudet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset sille, että maisemaalueen tai rakennetun kulttuuriympäristön maisemallisesti tai rakennushistoriallisesti
arvokas luonne säilyy. Rakennusperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön säilymiselle turvataan kaavassa edellytykset, mutta näihin tulee ottaa tarkemmin kantaa yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa. Rakenneosayleiskaavan yleispiirteisyys ja mittakaava eivät luo edellytyksiä yksityiskohtaisempaan ohjaamiseen. Kaavamääräyksessä on edellytetty, että kaikista alueita koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Karkun-Tyrvään maisema-alueelle ja Vaunujoen kulttuurimaisema-alueelle on osoitettu
vähäisessä määrin uusia alueita. Uudet alueet sijaitsevat olevan yhdyskuntarakenteen
jatkeena. Tässä rakenneosayleiskaavassa ei ole esitetty laajuudeltaan tai sijainniltaan
sellaisia laajentumisalueita, jotka suoraan heikentäisivät maiseman tai kulttuuriympäristön arvoja. Laajentumisalueet on valittu siten, että em. arvojen säilyminen on mahdollista turvata. Tarkemmilla kaavatasoilla nämä maisemaan ja kulttuuriympäristöön
liittyvät arvot tulee tarkemmin huomioida.
Keskustan tiivistäminen sekä avoimeen maisematilaan sijoitetut TP- ja P-alueet saattavat olla ristiriidassa nykyisen rakennetun ympäristön arvojen kanssa. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kulttuuriympäristöön liittyvät arvot lähtökohtaisesti huomioida.
Keskustan länsi- ja eteläosissa on maakuntamuseon lausunnon mukaan sellaisia kulttuuriympäristön arvoja, joiden selvitystiedot eivät ole ajan tasalla. Myös sekä historiallisen ajan että esihistoriallisten muinaisjäännösten tiedot perustuvat varsin vanhoihin
selvityksiin ja joitain alueita ei ole selvitetty arkeologisin inventoinnein ollenkaan. Rakennettua kulttuuriympäristöä ja kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevat selvitykset tulee
ajantasaistaa yksityiskohtaisempien yleis- ja asemakaavojen pohjaksi. Näin voidaan
varmistaa kulttuuriympäristön arvojen säilyttäminen.
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Kaavassa on osoitettu tiedossa olevat muinaismuistoalueet.
Rautaveden yli Haapakallion muinaisjäännösalueen
läheisyyteen rakenneosayleiskaavaan on merkitty Rautaveden ylittävän sillan väylävaraus. Varaus sillan ja
seututien yhteystarpeelle on esitetty voimassa olevan
maakuntakaavan mukaisesti. Alueesta on myös laadittu asemakaava.
Tarkemmalla suunnittelutasolla ja toteutuksen yhteydessä tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin ja
tehdä tarvittavat arkeologiset tutkimukset. Näin siltaja tierakenteiden sijoittaminen voidaan suunnitella
tarkemmin ja varmistaa muinaismuistoalueiden säilyminen.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa näkyy
Rautaveden ylittävän sillan väylävaraus.

Kaukolan moniperiodiselle, valtakunnallisesti merkittävälle muinaisjäännösalueelle on osoitettu virkistysyhteys/-tarve. Yhteystarve ei osoita reitin tarkkaa sijaintia tai tyyppiä. Virkistysyhteys on tarkoitus toteuttaa
nykyistä tiestöä hyödyntäen. Mikäli rakennetaan uutta,
tulee olla yhteydessä museoviranomaiseen.
Kuva: Ote rakenneosayleiskaavasta, jossa näkyy Kaukolan muinaisjäännösaluetta ja
virkistysyhteyttä.

K
Keskusta-alueen tiivistäminen on tarkoitus osoittaa vapaisiin kohtiin heikentämättä alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Täydentämisen tarkemmissa suunnitelmissa tulee maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyvät arvot huomioida.
4.4.7 Vaikutukset talouteen
Kaava mahdollistaa Sastamalan keskustaajaman kasvun. Kaavassa on otettu huomioon
erilaiset asumismuodot tarjoamalla monipuolisesti alueita erilaisille asumismuodolle sekä myös alueiden erilaisten sijaintien kannalta. Elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksiin kaava vastaa tarjoamalla sijoittumispaikkoja erilaisille palveluille sekä varaamalla teollisuudelle ja työpaikkatoiminnolle alueita hyvien logististen yhteyksien varrelta.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Selostus 20.10.2011, tarkistettu 4.10.2013 ja
14.4.2014

51 (53)

Kaavassa osoitettujen uusien alueiden käyttöönotto ei vaadi mittavia investointeja alueita kytkevään infrastruktuuriin, kuten pääväyliin tai kunnallisteknisiin runkoverkkoihin,
vaan kunnalliset investoinnit kohdistuvat lähinnä alueiden sisäisiin verkostoihin. Ainoa
suurempi investointi on uusi pohjois-etelä-suuntainen pääkatu ja Kilpinokan silta, joka
tullee myös kaupunkirakenteellisten eikä pelkästään liikenteellisten seikkojen takia toteutettavaksi. Kuitenkaan yhteyden toteuttamisen aikataulua ei voida arvioida tarkemmin.
Vaikka taajama laajeneekin etelän ja pohjoisen suuntaan uusille alueille, koko taajaman
rakenne säilyy vielä pyöräilyetäisyydellä keskustasta. Tällä on merkitystä arvioitaessa
kaavan vaikutuksia esim. koulukuljetuksiin ja palveluliikenteeseen. Näin taajaman pysyminen pinta-alaltaan kohtuullisen kokoisena hillitsee näiden kustannusten kasvua.
4.4.8 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Kaavassa osoitetut uudet asuinalueet sijoittuvat pääasiassa teiden ja rautateiden melualueen ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostavat kaakossa valtatien 12 pohjoispuolinen
asuinalue sekä koillisessa Tampere-Pori –rautatien viereiset asuinalueet. Nämä sijaitsevat niin lähellä pääväyliä, että niiden altistuminen liikennemelulle on todennäköistä.
Alueiden melutilanne sekä suojaustarve tulisikin selvittää alueiden tarkemmassa suunnittelussa. Teollisuusalueet on kaavassa sijoitettu niin, etteivät niiden toiminnot tai niiden aiheuttama raskas liikenne aiheuta häiriöitä asuinalueille.
Kaavassa esitetty kevyen liikenteen tavoiteverkko kattaa koko taajan alueen sekä merkittävimmät taajama-alueen ulkopuoliset kevyen liikenteen reitit. Lisäksi kyläalueilla on
toteuttava turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Toteutuessaan tämä verkko tarjoaa
kevyelle liikenteelle turvallisen liikkumisympäristön.
4.4.9 Vaikutukset väestöön ja sosiaalisiin oloihin
Rakenneosayleiskaava mahdollistaa asumisen kehittymisen Sastamalan keskustaajamassa, ja näin lisännee taajaman ja sen lähiympäristön väkilukua. Kaava tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin asumismuotoihin, mikä auttaa taajaman kasvua ja pitää sen väestön sosiaalisen rakenteen monipuolisena. Palvelujen kehittäminen suhteellisen tiiviillä
alueella tukee mm. aktiivisen senioriväestön sijoittumista keskustan tuntumaan.
Kaava mahdollistaa palveluiden kehittymisen ja monipuolistumisen nykyisestä Sastamalan keskustaajamassa. Uudet palvelut auttavat myös patoamaan nykyistä ostovoiman vuotoa ja tukevat keskustaajaman palvelujen kehittymistä kokonaisuutena. Keskustan tiivistäminen ja sen tuntumaan suunnitellut uudet kerrostaloalueet sekä pohjoisosan uudet asumisen ja palvelujen alueet tukevat ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja
palvelutasoa.
Kaavassa osoitettu laaja viheralueiden sekä viheryhteystarpeiden verkosto tarjoaa
mahdollisuudet ulkoiluun ja virkistykseen kaikilta asuinalueilta. Myös keskustan rantaalueet on osoitettu viheralueina ja niillä kulkee viheryhteyksiä. Vinkin virkistys- ja urheilualueen itäpuolelle on osoitettu uusi teollisuus- ja työpaikka-alue. Teollisuusalueen
sijainti valaistun kuntoradan läheisyydessä voidaan kokea häiritsevänä, ja se voi heikentää alueen arvoa luonnossa tapahtuvan ulkoilun kannalta.
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Rakenneosayleiskaavan toteutus

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen kehittäminen ja kaupallisten palvelujen toteuttaminen on sidoksissa yleiseen
kehitykseen, kuten liikennemuotojen, talouden, elinkeinoelämän rakenteen, väestörakenteen ja –kehityksen muutoksiin.
Rakenneosayleiskaavassa tähdätään kaksivaiheiseen toteutumiseen. Ensimmäisessä
vaiheessa ajatellaan, että noin kymmenen vuoden tähtäyksellä syntyy vetovoimainen
seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö valtatien 12 liittymään ja uutta palvelurakennetta sen tuntumaan asemakaavoitetulle alueelle. Keskustan ja taajamarakenteen painopiste siirtyvät tällöin etelään ja muotoutuu nauhamainen keskustatoimintojen alue.
Samalla olemassa oleva taajamarakenne alkaa tiivistyä erityisesti vanhan keskustan
ympärillä. Tämä kehityskulku jatkaa nykyistä trendiä, mutta entistä suunnitelmallisemmin.
Toisessa vaiheessa keskustan tiivistyminen jatkuu ja uusia rakentamisen alueita otetaan käyttöön Rautaveden pohjoispuolelta. Liikenneyhteyksiä parannetaan uuden siltayhteyden avulla, joka sitoo vesiväylän vastakkaisilla puolilla olevia keskustan osia yhteen. Erityisesti rautatieliikenteen merkitys todennäköisesti vahvistuu energiataloudellisena pendelöinti- ja asiointiliikenteen muotona. Keskustan painopiste siirtyy tällöin uudelleen pohjoiseen ja myös pohjoisosiin syntyy edellytyksiä uusien palvelujen syntymiselle. Kaupallinen keskusta pysyy nauhamaisena. Asutus ja tärkeimmät hyvinvointipalvelut ryhmittyvät rantojen ympärille ja kaupunkikuva rakentuu korkeatasoisesti veden
ääreen.
Keskustan rakenne pidetään kaikissa vaiheissa riittävän tiiviinä korkeatasoisen kevyen
liikenteen verkoston ja kaupunkimaisten lähipalvelujen ylläpitämiseksi.
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5.2 Toteutuksen seuranta
Rakenneosayleiskaavan toteutumista seurataan kaavoitusohjelman laadinnan yhteydessä. Keskustaajaman rakenteen muuttumista tulisi seurata lisäksi laatimalla lyhyemmän ajan tavoitesuunnitelmia, joita päivitetään säännöllisesti.
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Kaukolantie – Vinkkiläntie, tasoristeyksen
poisto, tiesuunnitelman rakennusinventointi
1

Johdanto
Rakennusinventoinnin tavoitteena on tuottaa taustamateriaalia tiesuunnitelman vaikutustenarvioinnin tueksi. Selvitys tarjoaa tiesuunnitelman pohjatiedoksi tiedot alueen rakennuskannan kehittymisestä sekä rakennuskannan nykytilasta. Selvityksen perusteella on mahdollista arvioida tiesuunnitelman vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Tarkastelualueelta inventoitiin kolmelle kiinteistölle sijoittuva rakennuskanta. Näistä kolmesta kohteesta laadittiin inventointikortit, joihin kuvailtiin kohteiden perustiedot, niiden nykytilaa, rakentamisen vaiheita, suhdetta ympäristöön ja arvoja. Inventoinnissa keskityttiin rakennusten ulkoasuun.
Selvityksen tilaaja oli Väylävirasto yhteyshenkilönään Mikko Heiskanen. Tiesuunnitelman suunnittelusta vastasi AFRY Finland Oy projektipäällikkönään Petteri Hulkko. Rakennusinventoinnin on laatinut
FCG Finnish Consulting Group Oy:stä arkkitehti Minttu Kervinen apunaan ark. yo, FM (LuTK) Kalle
Oiva.
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1.1

Selvitysalue ja kohteet
Selvitysalue sijaitsee Sastamalassa Vinkkilässä n. 3 km Vammalan keskustasta länteen Liekoveden
rannan tuntumassa. Kokemäenjoki saa alkunsa Liekovedestä. Inventointikohteet olivat Katila kiinteistöllä 790-478-2-54, Ränki kiinteistöllä 790-478-4-26 sekä kiinteistön 790-478-3-13 pihapiiri.

Kuva 1. Tiesuunnitelman yleiskartta linjausvaihtoehdoista VE5 ja VE6 20.5.2021. Linjausvaihtoehdot kulkevat Katilan ja
Ränkin pihapiirien läpi tai reunalla.

Kuva 2. Inventoitujen pihapiirien likimääräinen rajaus on osoitettu sinisellä viivalla kartalla.
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1.2

Työmenetelmät
Työ on tehty kolmessa vaiheessa:
•

lähtötietojen koonti

•

analyysi- ja arvottamisvaihe maastokäynteineen sekä

•

yhteenvetovaihe

Lähtötietojen kokoamisen jälkeen alueen rakennuskantaan vaikuttaneen kehityshistorian pääpiirteet
kuvattiin kirjallisuuden ja karttojen perusteella. Analyysivaiheessa selvitysalueella ja inventointikohteissa käytiin ja ne valokuvattiin. Maastokäynnistä tiedotettiin etukäteen kiinteistöjen omistajia.
Haastattelut tehtiin maastokäynnin yhteydessä. Maastokäynnin teki arkkitehti Minttu Kervinen
2.6.2021. Arvottamisvaiheessa määriteltiin inventoitavien kohteiden arvot. Tässä työssä analysoitiin
tarkastelualueelta kolmen kohteen historialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot. Arvot
on esitetty sanallisesti. Arvottamisen teki arkkitehti SAFA Minttu Kervinen. Lopuksi on kuvattu kohteiden kulttuurihistoriallisen arvojen säilymisedellytyksiä tiesuunnitelman vaihtoehtojen 5 tai 6 toteutuessa sekä annettu suosituksia kohteiden arvojen huomioimisesta tiesuunnittelun yhteydessä.
Inventointikohteita tarkasteltiin seuraavin kriteerein:
Historiallinen arvo
•

Kohteen merkitys historiallisen kehityksen, tapahtuman tai ilmiön todisteena

Arkkitehtoninen ja rakennustekninen arvo
•
•
•
•
•

Harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)
Historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)
Aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus);
Alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys)
Näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).

Ympäristöarvo
•

Kaupunkikuvallinen tai maisemallinen arvo
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1.3
1.3.1

Aiemmat selvitykset
Valtakunnallisesti- ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Suunnittelualue sijoittuu Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä Kokemäenjokilaakson laajennettuun
kulttuurimaisemaan, jonka keskeiset elementit ovat laajat ja tasaiset viljelyalueet, pitkät näkymät,
mutkitteleva joki ja alava järvenranta-alue sekä pitkä asutus- ja viljelyhistoria. Suunnittelualue on lähes kokonaan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sisällä.
Kulttuuriympäristöalueita tarkennettiin Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ä varten, jolloin mm. Kokemäenjokilaakson maisema-aluetta laajennettiin käsittämään Liekosaari, Sastamalan Nokkakylä ja
Kaukolan pohjoisosa. Maisema-alueen Pirkanmaalle sijoittuvalla osalla on n. 50 muinaisjäännöstä,
joista puolet on kivikautisia asuinpaikkoja. Kulttuurimaisemarajauksen ulkopuolelle jää vain pieni osa
Sastamalantien varresta.
Maisema on suurpiirteistä ja väljää. Laajat, yhtenäiset pellot reunustavat jokea ja järveä. Suurimmat
viljelyaukeat sijoittuvat vesistöjen varsille; alueella on myös merkittäviä kuivattamalla saatuja. peltomaisemia. Maisema on alkanut muotoutua jo varhain, sillä kalaisa joki ja kulttuurimaiseman alkulähde Liekojärvi ovat tarjonneet ravinnon ja viljelyksiin soveltuvaa maata on ollut runsaasti.

1.3.2

Keskustaajaman maisemaselvitys
R16 Vinkkilän kylä, Pk 2121 04C4
Vinkkilän kylä on varmuudella 1500-luvulta, mahdollisesti jo keskiaikainen. Kylällä on Kaukolan suunnasta tullessa selkeä kyläjulkisivu. Perinteistä rakennuskantaa kylässä on jäljellä mm. kylän reunassa
olevalla Katilan tilalla, jonka päärakennus on 1850-luvulta. Muita maisemallisesti merkittäviä rakennuksia kylässä ovat mm. kartanotyylinen ja vinkkelirunkoinen, mansardikattoinen Ränkin päärakennus viime vuosisadan alusta sekä Meikolan 1930-luvulla rakennettu päärakennus Kaukolan- ja Vinkkilänteiden risteyksessä. R, M (PIR,KOK).

1.3.3

Arkeologiset inventoinnit
Sastamala Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 (Mikroliitti oy, Hannu Poutiainen, Tapani Rostedt, Antti Bilund, Timo Jussila).
Inventointialueella sijaitsi viisi maakirjakylää ja niiden kylätontit. Kylät ovat kuuluneet Kiimajärven eli
Kaukolan jakokuntaan. Alueelta ei ole isojakokarttoja. Arkeologisen inventoinnin kylätonttien paikannus tehtiin 1644 (Streng) maakirjakarttojen sekä 1800-luvun lopun pitäjänkartan perusteella. Myös
1700-luvun lopun yleiskarttoja tarkasteltiin. Kylätontteja ei siis voitu asutulla alueella tarkasti paikantaa ja siten niiden muinaisjäännöstila jäi myös epäselväksi.

Kuva 3. Ote Mikroliitti Oy:n laatimasta selvityksestä Sastamala Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.
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Kuva 4. Ote Mikroliitti Oy:n laatimasta selvityksestä Sastamala Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Vinkkilästä selvityksessä todetaan seuraavaa:
Historiallisen ajan kylätontti. Vinkkilän kylä mainitaan 1. kerran 1478. 1500-1600 luvuilla kylässä neljä
taloa, sittemmin yhdistetty yhdeksi taloksi. Kuulunut Kaukolan eli Kiimajärven jakokuntaan. Kylätontin paikannus ei ole tarkka ja se on tehty 1644 kartan ja 1800-luvun lopun pitäjänkartan perusteella.
Isojakokarttaa ei ole (tai ei löydy). Em. karttojen perusteella kylätontti sijainnut matalan mäen kaakkoisrinteellä, nykyisen Katilan talon tienoilla. Kylätonttia ei voitu paikantaa maastossa tarkemmin.
Vanhan tien - Kaukolantien (mt. 12961) - itäpuoli kylätontin oletetulla sijaintikohdalla on luonnontilassa, siellä mm. kaksi mahdollista uunin jäännettä sekä kivistä ladotun neliönmuotoisen kaivon jäänteet. Tien länsipuolella on betoniperusteinen vanha talo, jonka ulkorakennukset on kivijalustoille rakennettu. Periaatteessa tien itäpuolella voisi olla muinaisjäännöstä jäljellä, mikäli kylätontti sijoittuu
sinne. Koska kylätontin paikannus on varsin epävarma ei voitane nyt pitää muinaisjäännöksenä.
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Kuva 5. Ote Mikroliitti Oy:n laatimasta selvityksestä Sastamala Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Kuvassa on kartta vuodelta 1644 Vinkkilästä. Kartassa näkyy kylätontilla sijaitsevat neljä
taloa.
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2
2.1

Selvitysalueen rakentuminen
Alueen varhainen kyläasutus
Vinkkilän kylä mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1478. 1500-1600 luvuilla kylässä oli neljä taloa,
jotka sittemmin on yhdistetty yhdeksi taloksi. Kylä on kuulunut Kaukolan eli Kiimajärven jakokuntaan.
Vinkkilän kylä on merkitty suurin piirtein nykyiselle paikalleen Daniel Ekmanin 1700-luvun alkupuoliskolla Tyrväästä laatimalle kartalle. Kylän läpi kulkee rannan suuntainen tie Liuhalaan ja Kaukolaan.
Kaukolasta tie jatkuu jokirannassa Kiikkaan. Lisäksi Vinkkilästä lähtee selänteen yli kulkevatie, joka
oikaisee tieyhteyttä Kiikan suuntaan. Vinkkilään on merkitty useampia taloja.
1700- ja 1800-lukujen taitteessa laaditussa Kuninkaankartastossa näkyy myös Vinkkilän kylä. Kylän
läpi kulkee edelleen tie Liuhalaan ja Kaukolaan, mutta tie ei jatku enää Kaukolasta rantaa pitkin Kiikkaan, vaan eroaa rannalla olevasta tiestä Vinkkilässä johtaen selänteen yli suoremmin Kiikkaan.

Kuva 6. Daniel Ekmanin 1700-luvun alkupuolella laatima kartta Tyrväästä ja Kiikasta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu201009092543. Kartan tuottaja: www.vanhakartta.fi, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto.
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Kuva 7. Kuninkaan kartasto Isojaossa Kaukolan kylästä on Hohkon talo siirtynyt kylätontilta lännemmäksi. Vinkkilässä
isojaon vaikutus ei näy. https://timomeriluoto.kapsi.fi/

2.2

Isojako ja maankäytön kehitys alueella sen jälkeen
Viljelysten yhtenäistämiseksi aloitettiin 1750-luvun jälkeen isojako. Se eteni eri puolilla maata ja eri
kylissä eri aikaan. Mikäli talojen omistajat olivat erimielisiä maanjaosta, prosessi venyi hyvinkin pitkäksi.
Vinkkilä kuului Kaukolan eli Kiimajärven jakokuntaan, ja sitä koskevat isojakoasiakirjat ovat signumin
Kiimajärvi A36 7/4-65 (1768-1804) alla. Alueelta ei ole isojakokarttoja. Isojako toimitettiin Tyrväällä
1769-1780.
Vuonna 1840 alettiin suunnitella Suomen uutta yleiskarttaa. Yleiskartan pohjaksi laadittiin vuosina
1841–1855 kartat yhteensä 339 pitäjästä mittakaavaan 1:20 000. Uusi pitäjänkartasto oli selkeä parannus aikaisempaan 1700-luvun pitäjänkartastoon verrattuna, sillä isojakotoimitusten vuoksi oli olemassa jo runsaasti uutta karttojen pohja-aineistoa. Myöhemmin vielä määrättiin mitattavaksi kaikki
ne tilat, joista ei ollut suoritettu geometrisiä mittauksia isojakoa ja verollepanoa varten.
Kiikan pitäjänkartalla Vinkkilä näkyy selvästi. Kylän asutus on merkitty entisen ryhmäkylän paikalle ja
maat on jaettu neljälle talolle (F, G, H ja I). Asutusta ympäröi pellot ja rannassa on niittyä. Tiet ovat
vanhoilla paikoillaan. Lisäksi karttaan on merkitty 1890-luvulla rakennettu rautatie.
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Kuva 8. Ote Kiikan pitäjänkartasta. Kartan laatimisvuosi ei ole tiedossa – siihen lienee merkitty päällä myöhemmin mm.
rautatie. Pohjana on ehkä 1840-luvulla laadittu kartta, mutta todennäköisesti kartta on 1870–1880-luvuilta. Kuvalähde:
Mikroliitti Oy:n laatima selvitya Sastamala Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi
2011.

2.3

Alueen maankäyttö 1900-luvulla
Tampere-Pori rata rakennettiin 1890-luvulla. Ratalinjaus kulki Vinkkilän pohjoispuolelta. Kylän asutuksen rakenteeseen radalla ei ollut vaikutusta, mutta joidenkin talojen maat se halkaisi.
Tyrväästä on laadittu pitäjänkartta vuonna 1927 Maanmittaushallituksessa. Tie Vammalasta Kiikkaan
kulkee Vinkkilän kautta nykyisten Katilan ja Impolan (kartassa Ränki) välistä. Näiden lisäksi karttaan
on merkitty Tuominen (nykyinen Haapakka) ja Järvenpää -niminen talo Tuomisen pohjoispuolelle. Ne
sijaitsevat selvästi pienemmillä palstoilla kuin Katila ja Impola ja saattavat olla entisiä Torppia tai
1920-luvun vaihteessa perustettuja asutustiloja. Lisäksi tien itäpuolelle on merkitty kolme asuinrakennusta, joiden mahdollisia tilannimiä ei ole merkitty karttaan.
1930-luvun puolivälissä rakennettiin uusi suorempi tielinja Vammalasta Kiikkaan. Linjaus kulki Vinkkilän kylän pohjoispuolelta. Nykyisin tien nimenä on Vinkkiläntie.
Vuonna 1950 valmistui sähkövoimala Hartolankoskeen Kaukolassa. Liekovesi tuli säännöstelyn piiriin
ja Liekoveden rannoille tehtiin tulvavalleja. Voimalaitoksen takia koskessa olleet myllyt hävitettiin ja
korvaukseksi Vinkkilään rakennettiin Kaukolan mylly ja saha, jolle erkani myös sivuraide rautatiestä.
1970-luvulla rakennettiin nykyinen Sastamalantie rautatien pohjoispuolelle. Tie suoristi huomattavasti matkaa Vammalasta Kiikkaan. Samalla Vinkkilä jäi syrjään pääteistä. 1980-luvulla rautatien lijausta puolestaan oiottiin. Vinkkilän kylän länsipuolella ratalinjaa siirrettiin etelämmäksi. Kylän itäpuolella linjaus taas siirrettiin pohjoisemmaksi 1990-luvulla.
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Kuva 9. Tyrvään pitäjänkartta 1927. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2015-00008560.
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Kuva 10. Ilmakuva Vinkkilän ympäristöstä vuodelta 1948. Lähde: Maanmittauslaitos, historialliset ilmakuvat Paikkatietoikkunassa.
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Kuva 11. Ote vuoden 1961 peruskartasta Vinkkilän ympäristöstä. Lähde: http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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3
3.1

Inventoidut kohteet
Haapakka (ent. Tuominen)

Kuva 12. Kartalle on korostettu Haapakka ja numeroitu inventoidut rakennukset: 1) asuinrakennus, 2) puori; 3) navetta,
4) sauna, 5) suuli ja 6) kellari.
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Kuva 13. Asuinrakennus.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Haapakka (ent. Tuominen), asuinrakennus
Vinkkiläntie 18
790-478-3-13
kyläasutus
asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus
1800- ja 1900-lukujen taite
rakennuksen lisäosa rakennettu 1960-luvulla
1
T-kirjaimen muotoinen runko
kylmä ullakko
alkuperäinen rakennusosa porakivet ja nurkkakivet, uudisosa betoni
hirsi
pystypeiterimavuoraus
vaalean keltainen, valkoinen listoitus
kattotiilet
harjakatto
vanhassa osassa vanhat pari-ikkunat, kuistilla vanhat jugend-ikkunat, uudisosassa tuuletusikkunalliset vaakaikkunat
Rakennuksen päädyssä on aumakattoinen mutterikuisti, jossa vanhat koristeelliset ikkunat ja vanha kalanruotoverhoiltu ruskea pariovi
-
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Kuva 14. Puorirakennus.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Haapakka (ent. Tuominen), puorirakennus
Vinkkiläntie 18
790-478-3-13
kyläasutus
varasto
varasto
puoriaitta, puuliiteri
1700–1800-luku, puuliiteri 1900-luvun alkupuoli
Laajennusosa 1900-luvun alkupuolelta
1
suorakaide
nurkkakivet
hirsi, rankorakenne
hirsi ja pystylaudoitus
punamulta
kattohuopa, musta, kolmiorimat
harjakatto
Rakennuksen hirsiosassa pitkät nurkat, puoriin vanhat puuovet
-
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Kuva 15. Navettarakennus.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Haapakka (ent. Tuominen), navetta
Vinkkiläntie 18
790-478-3-13
kyläasutus
navetta
traktorisuuli, varasto
navetta, traktorisuuli
1950-luku
1 + ylinen
suorakaide
ylinen
betonivalu
hirsi, rankorakenne
hirsi, pystypeiterima
punamulta, valkoinen listoitus
kattotiili
harjakatto
kuusi- tai kahdeksanruutuiset vaakaikkunat, neljästä pystyruudusta
koostuva vaakaikkuna
1950-luvun ruskeaksi maalatut puuovet, luoteisseinustalla matala AIVrehusäiliö
rakennuksessa hyödynnetty vanhan navetan hirsiä
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Kuva 16. Sauna.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Haapakka (ent. Tuominen), sauna
Vinkkiläntie 18
790-478-3-13
kyläasutus
sauna
sauna
sauna
1950-luku
1
suorakaide
nurkkakivet
hirsi
vaakapanelointi
punamulta, valkoinen listoitus
kattotiili
harjakatto
kaksi- ja neliruutuiset pienet ikkunat
1950-luvun ruskeaksi maalattu puuovi
omistajan mukaan sauna on suurinpiirtein samalta ajalta kuin navetta
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Kuva 17. Suuli.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Haapakka (ent. Tuominen), suuli
Vinkkiläntie 18
790-478-3-13
kyläasutus
riihi, suuli
liiteri
riihi, suuli
1700–1800-luku
useaan otteeseen laajennettu ja korjattu, hirsirakenteinen riihi on rakennuksen vanhin osa ja luultavasti 1700-luvulta
1 + parvi
L-kirjaimen muotoinen
parvi
nurkkakivet
hirsi, rankorakenne
hirsi, pystylaudoitus
punamulta
kattohuopa, musta, kolmiorimat
harjakatto
omistajan mukaan riihi on kylän vanhin rakennus
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Kuva 18. Maakellari.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Haapakka (ent. Tuominen), maakellari
Vinkkiläntie 18
790-478-3-13
kyläasutus
maakellari
kellari
kellari
ajoitus jäi epävarmaksi, luultavasti 1800-luvulta
kellarin vesikatto on uusittu ja seiniä korjattu ulkopinnoilta betonilla
suorakaide
lohko- ja porakivet
porakivet (myös holvi)
betoni, päätykolmiossa pystylaudoitus
betoni, kalkkimaali, punamulta
profiilipelti
harjakatto
-
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3.1.1

Kohteen tärkeimmät vaiheet
Asuinrakennus on valmistunut omistajan mukaan 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ja se näkyy vuoden
1948 ilmakuvassa. Sitä on laajennettu pihan puoleisella siipiosalla 1960-luvulla. Vuoden 1948 ilmakuvassa näkyvät myös puori, riihisuuli, maakellari ja sauna nykyisillä paikoillaan. Navetta sijaitsi saunan
lounaispuolella aivan Vikkiläntiessä kiinni. Asuinrakennus, puori, navetta, sauna ja riihisuuli muodostivat kolmelta sivulta suljetun pihapiirin. Talolle rakennettiin 1950-luvulla uusi entistä isompi navetta
saunan kaakkoispuolelle, mikä pienensi rakennusten rajaamaa piha-aluetta.
Omistajan mukaan kohde ei ole ollut alkujaan torppa tai mäkitupa. 1900-luvun alkupuoliskolla asuinrakennusta on kutsuttu Pikkupirtiksi. Talon lohkomisajankohdasta ei ole tietoa. Kohde ei hahmotu
nykyiseltä paikaltaan 1800-luvun pitäjänkartasta.
Asuinrakennuksen lounaispuolelta on mennyt kärrypolku luoteeseen. Se näkyy vuoden 1927 Tyrvään
pitäjänkartassa sekä selvästi myös vuoden 1948 ilmakuvassa. Nykyisin Haapakan ja Impolan välillä on
edelleen ajokelpoinen hiekkatie, mutta Vikkiläntien luoteispuolelta tielinjausta ei enää hahmota.
Kohde on edelleen asuttu.

Kuva 19. Haapakan asuinrakennuksen pihajulkisivulle 1960-luvulla tehty laajennus.

Kuva 20. Haapakan navetan kaakkoisjulkisivu. Takana näkyy suuli.
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3.1.2

Nykytilan kuvaus ja kohteen ominaispiirteet
Kohteen asuinrakennus ja talousrakennukset rajaavat pihapiiriä, jossa kasvaa omenapuita ja koristekasveja. Monessa vaiheessa rakentuneen pihapiirin rakennukset edustavat perinteistä hirsi- ja puurakentamista, vain kellari on kivirakenteinen.
Arkkitehtonisesti kohteen rakennukset ovat varsin tavanomaisia oman aikansa rakennuksia. Asuinrakennuksen päädyssä on kaunis kuisti, jossa on koristeelliset moneen pieneen ruutuun jaetut ikkunat
1900-luvun alusta.

3.1.3

Suhde ympäristöön
Pihapiiriä reunustaa kookas kuusiaita Vikkiläntien varressa. Impolaan johtavan hiekkatien ja asuinrakennuksen välissä on syreeniaita. Pihalta kellarin kulmalta aukeaa avoin näkymä itään ja Liekovesi
näkyy pihaan naapuritalojen ja niiden pihakasvillisuuden välistä.
Impolan piha on kohteen eteläpuolella pusikoitunut, eivätkä Impolan talousrakennukset näy enää
kohteeseen. Maisema on ollut 1990-luvulle asti huomattavasti avoimempi ja kohde on ollut nykyistä
helpompi mieltää osaksi Impolan ja Katilan kanssa muodostuvaa kyläasutusta.

Kuva 21. Haapakan pihalta näkyy naapuritalojen välistä hieman Liekovettä.

Kuva 22. Haapakan pihan reunalla Vinkkiläntien varressa on kuusiaita.
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Kuva 23. Nimeämätön kylätie Haapakan ja Impolan välissä. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy Haapakan puori ja pihapiirissä oleva iso tammi. Tammen takana tietä reunustaa Haapakan pihalla oleva syreeniaita ja Impolan puolella kasvavat tuomet.

3.1.4

Kohteen arvot
Historiallinen arvo
Kohteella on paikallista asutus- ja elinkeinohistoriallista arvoa sen kertoessa kylä asutuksen leviämisestä 1900-luvun alussa ja maatalouselinkeinon kehittymisestä 1950-luvulla. Navetan yhteydessä on
AIV-rehusäiliö ja tilat traktorille. Kohteen rakennuskanta kertoo perinteisestä maataloudesta ja osittaisesta omavaraistaloudesta kellareineen ja ruoka-aittoineen. Kohteen kertovuutta heikentää maatalouselinkeinon lopettaminen tilalla sekä jonkin verran osittain katkennut yhteys viljelysmaisemaan.
Rakennushistoriallinen arvo
Kohteen puorin ja riihen vanhimmat osat ovat 1700–1800-luvuilta, asuinrakennuksen vanhin osa on
1900-luvun alusta. Ikänsä takia rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa niiden kertoessa perinteisestä rakennustavasta. Tiivis pihapiiri talousrakennuksineen muodostaa varsin tyypillisen 1900-luvun alussa rakentumaan lähteneen, ajallisesti kerroksellisen kokonaisuuden. Vastaavia kokonaisuuksia on Sastamalassa muuallakin. Kohteessa ilmenee alkuperäisen rakennustavan jatkuminen 1900luvun puoliväliin asti. AIV-rehusäiliö tuo ajalliset kerrokset kuitenkin selvästi esiin. Tilalla on luovuttu
maataloudesta ja eläimistä, mutta kohde on edelleen asuttu. Asuinrakennuksen päädyssä on kaunis
kuisti, jonka koristeelliset ikkunat ovat 1900-luvun alusta. Muuten asuinrakennuksen arkkitehtoninen
arvo jää vähäiseksi.
Ympäristöarvo
Ympäristön puustoisuuden takia kohteen maisemallinen arvo jää melko vähäiseksi. Aiemmin, kun
ympäristö on ollut avoimempaa, kohde on ollut helposti hahmotettavissa osaksi Vinkkilän kyläasutusta ja kohteen pihapiiri on liittynyt tiiviimmin Impolan ja Katilan muodostamaan kokonaisuuteen.
Vinkkiläntien varressa pihaa rajaava kuusiaita rajaa voimakkaasti tienäkymiä ja lounaasta tultaessa
tielle näkyvä navetan pääty kertoo tiheämmän kyläasutuksen alkamisesta. Kohteen päärakennus on
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tärkeä osa Haapakasta Impolaan johtavan pikkutien tienäkymiä rakennuksen rajatessa yhdessä kookkaan tammen, tuomien ja syreenien kanssa tienäkymiä.
3.1.5

Kohteen kunto
Kohteen rakennukset ovat päällisin puolin hyväkuntoisia. Puorin vesikattoa on uusittu toisesta päästä
ja muissa piharakennuksissa vesikatot ovat sammaloitumassa. Asuinrakennuksen perustukset ovat
painuneet ja julkisivuvuorauksen alaosa vaikuttaa paikoin kostuneelta.

3.2

Impola (ent. Ränki)

Kuva 24. Kartalle on korostettu katkoviivalla Impolan rakennusryhmän sijainti ja yhtenäisellä viivalla Impolan kiinteistöraja sekä numeroitu inventoidut rakennukset: 1) asuinrakennus, 2) aitta; 3) otsallinen aitta, 4) sauna, 5) navetta, 6)
puori, 7) suuli ja 8) riihi.
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Kuva 25. Asuinrakennus.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat

Yksityiskohdat

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), asuinrakennus
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus
vanha osa 1700-luku, mansardikattoinen uudisosa 1900-luvun alku
vuonna 2002 hakelämmitykseen siirtyminen, 2000-luvun alussa rakennettu avokuisti rakennuksen eteläjulkisivulle
vanha osa 1 ½, mansardikattoisessa uudemmassa osassa 2
L-kirjaimen muotoinen
kellari vanhimman rakennusosan alla
porakivet, betoni
hirsi
vaakavuoraus, päädyissä pystyvuoraus
keltainen, valkoiset listoitukset
kattotiili
harjakatto ja mansardikatto
1900-luvun alusta neli- tai kuusiruutuiset T-ikkunat jugendkehyksin, päätykolmiossa pyöreät ikkunat 1900-luvun alusta, mansardikaton itälappeella on kaksi
mansardikattoista kattolyhtyä, joissa on pieniruutuiset 1900-luvun alun ikkunat,
pohjoisjulkisivun kuistilla neliöikkunat ehkä n. 1970-luvulta
Pohjoisseinustalla on harjakattoinen matala sisäänkäynti kellariin. Sisäänkäynti
on paikalla valettua betonia. Kellarin sisäänkäynnin vieressä on harjakattoinen
umpikuisti, jonka katto näkyy jo vuoden 1948 ilmakuvassa. Kuistin ikkunat ja
ovet ovat kuitenkin arviolta 1970-luvulta. Kuistille johtaa betonista valetut portaat, joilla on siro metalliputkesta taivutettu kaide.
Nykyisin käytössä oleva sisäänkäynti rakennukseen on sen eteläseinustalla. Keskellä vanhaa rakennusosaa on ovi, jonka yllä pieni lapekattoinen katos. Myös
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Muuta

uudisosan kulmassa on sisäänkäynti. Sen yllä on lapekattoinen katos. Katoksen
päällä on parveke, jossa on siro metalliputkesta taivutettu kaide ja metallipienat.
Sisäänkäynnin ikkunallinen pariovi vaikuttaa olevan 1900-luvun puolivälistä ja
parvekkeen ovi on ehkä 1970-luvulta. Vanhanosan ja uudisosan kulmauksessa
on 2000-luvun alussa tehty valokatteellinen avokuisti.
Sekä vanhimman osan yksi savupiippu että uudisosan savupiippu ovat koristeellisesti tiilimuurattuja.
seinässä laatta, jossa lukee:
Tältä paikalta lähti ”Impolan Poppoo” 6/JR60 jatkosotaan 24.6.1941

Kuva 26. Aitta.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), aitta
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
aitta
tyhjillään
vilja-aitta
1800-luku
2
suorakaide
hirsikehikko kivien päällä
hirsi
haalistunut punamulta
kattotiili
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Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat

harja
pitkät nurkat, vanha puuovi, porrasaskelmina ovelle isot pora- tai lohkokivet

Muuta

aitta on siirretty nykyiselle paikalleen 1900-luvun alussa, tätä ennen se on sijainnut lähempänä asuinrakennusta osana 7 aitan aittaryhmää

Kuva 27. Otsallinen aitta.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), otsallinen aitta
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
aitta
tyhjillään
vilja-aitta
1874 (vuosiluku oven yläpuolella olevassa hirressä)
2
suorakaide
päädyistä avoin hirsikehikko kivien päällä
hirsi
osittain hirsipintainen, osittain pystypeiterimavuoraus
haalistunut punamulta
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Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

kattotiili
harjakatto
koteloidut pitkät nurkat, vanha puuovi, askelmana edessä iso luonnonkivi, seinässä teksti ”N.10. T14 87 ÷ M1874”
aitta on siirretty nykyiselle paikalleen 1900-luvun alussa, tätä ennen se on sijainnut lähempänä asuinrakennusta osana 7 aitan aittaryhmää

Kuva 28. Sauna.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), sauna
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
sauna
sauna
savusauna, mallassauna
1900-luvun alku (rakennuksen perustuksessa on teksti 1901. tai 1201.)
savusauna on muutettu tavalliseksi saunaksi 1976
1
suorakaide
porakivet, betoni
hirsi
pystypeiterima
punamulta
kattohuopa
harjakatto
neliruutuiset vanhat pikkuikkunat, rakennuksen päädyssä uudempi neliön mallinen pikkuikkuna.
vanat puuovet
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Muuta

-

Kuva 29. Navetta.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), navetta
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
navetta
navetta, tosin tilalla ei enää ole eläimiä
navetta (rakennuksen pohjoispäässä), talli (keskellä), ratashuone (eteläpäädyssä)
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
sodan jälkeen 1940-luvulla (omistajan mukaan rakennus on 1950-luvulta, mutta
se näkyy jo vuoden 1948 ilmakuvassa)
Muutokset ja korjaukset Kerrosluku
1 + ylinen
Pohjakaava
Rungon muoto
suorakaide
Kellari / ullakko
ylinen
Perustus
kivi
Runko
hirsi, pystyhirsi
Vuoraus
profiilipelti, pystypeiterima
Väri
punainen, haalistunut punamulta
Katemateriaali
aaltopelti
Katon muoto
osittain aumattu katto, päädyissä aumaus ei ala katon harjalta, vaan vähän alempaa
Ikkunat
pienet vaakaikkunat ja pienet pari-ikkunat
Yksityiskohdat
länsijulkisivulla kulkuovi ylisille kattolyhdyn kautta, pora-, lohko ja luonnonkivistä tehty kulkuluiska ylisille, itäjulkisivulla on lapekattoinen sisäänkäyntikuisti
Muuta
rakennuksessa on saatettu hyödyntää vanhan navetan hirsiä
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Kuva 30. Puorirakennus.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), puorirakennus
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
puorirakennus
puuliiteri
liha- ja jauhopuori
1940-1950-luvun vaihde
eteläpäätyyn on rakennettu autotalli 1990-luvlla
1 ½, autotalli 1
L-kirjaimen muotoinen
betoni
rankorakenne
pystypeiterima
punamulta, valkoiset listoitukset
kattotiili
harjakatto
kaksiruutuiset vaakaikkunat
jälleenrakennuskaudelle tyypillinen sisäänvedetty kuisti, valkoinen lautakaide
vuoden 1948 ilmakuvassa puorin paikalla näkyy pitkä- ja kapearunkoinen rakennus, jossa on itäjulkisivulla siipiosa samassa kohtaa kuin puorissa nykyään, Katilan omistajan mukaan Impolan puori on rakennettu Katilan pihapiirissä olleen
rakennuksen hirsistä 1950-luvulla
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Kuva 31. Suuli.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), suuli
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
suuli
suuli
suuli
sodan jälkeen 1940-luvulla (omistajan mukaan rakennus on 1950-luvulta, mutta
se näkyy jo vuoden 1948 ilmakuvassa)
1
T-kirjaimen muotoinen
nurkkakivet
rankorakenne
pystylauta
profiilipelti, alla päreitä
harjakatto
eteläpäädyssä puinen pariovi, länsijulkisivun kulkuaukossa ei ovia
-
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Kuva 32. Riihi.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Impola (ent. Ränki), riihi
Kaukolantie 59
790-478-4-26
kyläasutus
riihi
tyhjillään
riihi, suuli
1800-luku
rakennus on luultavasti rakennettu useammassa osassa tai yhdistämällä useampia rakennuksia
2
suorakaide
nurkkakivet (runsaan kasvillisuuden takia rakennuksen viereen ei päässyt tarkistamaan perustuksia)
hirsi, rankorakenne
osin hirsipintainen ja osin pystylaudoitus
haalistunut punamulta
kattotiili
harjakatto
vanhat puuovet
-
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3.2.1

Kohteen tärkeimmät vaiheet
Kohde on kylän kantatiloja oleva entinen Ränkin tila. Fabian ja Amanda Impola ostivat Ränkin tilan
1900-luvun alussa. Impolan talo sijaitsi alkujaan nykyisten Kaukolantien ja Vinkkiläntien risteyksessä.
Oston jälkeen vanhaa asuintaloa laajennettiin mansardikattoisella uudisosalla ja samalla vanhaa osaa
on uudistettu. Kummassakin osassa on mm. samanlaiset koristeelliset jugendtyyliset ikkunat kehyksineen. Asuinrakennus on ollut valkoiseksi maalattu 1970-luvulle asti, jolloin se sai nykyisen keltaisen
sävynsä.
Talon navetta sijaitsi asuinrakennuksen vanhan osan pohjoispuolella ollen itä-länsisuuntainen. 1940luvulla rakennettu uusi navetta sijoitettiin sen länsipuolelle pohjois-eteläsuuntaisesti. Vuoden 1948
ilmakuvassa vanhan navetan perustukset vielä näkyvät. 1900-luvun alussa pihassa oli myös pitkä
puorirakennus nykyisen puorin paikalla. Omistajan mukaan asuinrakennuksen eteläpuolella on ollut
rakennus, joka on 1900-luvun alkupuoliskolla purettu. Sen hirsistä on rakennettu talo johonkin lähikylään.
Riihi on sijainnut pihapiiristä erillään pihapiirin länsipuolella. Riihi koostuu hirsi- ja rankorakenteisista
osista ja se vaikuttaa useassa osassa rakennetulta. Suuli riihen lähistöllä on tehty sodan jälkeen 1940luvulla samalla kun tilan muutakin maatalouteen liittyvää rakennuskantaa on uudistettu.
Sauna on sijainnut sekin hieman erillään muusta pihasta pihan pohjoisreunalla. Saunan länsipuolelle
on siirretty asuinrakennuksen lähistöltä kaksi vilja-aittaa jo 1900-luvun alussa. Ne näkyvät jo vuoden
1948 ilmakuvassa nykyisellä paikallaan. Talon lähellä on näiden kahden aitan lisäksi ollut 1900-luvun
alussa viisi muutakin aittaa.
1950-luvun alussa suulin ja puorin väliin rakennettiin kuivurirakennus. Se on palanut 2010-luvun
alussa.
Tilalla on pidetty karjaa vuoteen 2006 asti. Viimeiseksi luovuttiin lehmistä ja kutuista. Asuinrakennus
on edelleen asuttu ja tilan pellot viljelyksessä.

Kuva 33 vasemmalla. Kuvassa pohjoisemman aitan perustukset, jotka vaikuttavat edelleen kuivilta.
Kuva 34 oikealla. Kuvassa eteläisemmän otsallisen aitan perustukset, jotka vaikuttavat edelleen kuivilta.
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Kuva 35. Saunan kivijalassa oleva vuosiluku on joko 1901 tai 1201.

Kuva 36. Navetan ylisille on johtanut pora- ja lohkokivistä ladottu liuska ja puinen ajosilta. Ajosilta on romahtanut ja
luiska kasvaa pensaikkoa.
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Kuva 37. Ote tilusvaihtokartasta vuodelta 1918. Kartalla on esitetty Rängen perintötalon nro 4 kaikki tilukset Vinkkilän
kylässä ja osa Impolan perintötilan nro 1 tiluksista Liuhalan kylässä. Kartan alareunassa näkyy punaisella silloinen Ränki,
nykyinen Impola ja sen vieressä Katilan talon paikka. Silloisen Rängen, nykyisen Impolan asuintalon yläpuolella näkyy
rakennukset Impolan nykyisen saunan ja aittojen paikalla. Myös Impolan riihen paikalla näkyy kartassa rakennus. Osa
kartan rakennuksista on jäänyt Vinkkiläntien linjauksen alle. Kartassa näkyy rautatien linjaus kaarevana kapeana kaistaleena peltojen yläpuolella. Kuvalähde: www.diginarc.fi, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto.

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG Finnish Consulting Group Oy

Raportti

35 (61)

15.6.2021

3.2.2

Nykytilan kuvaus ja kohteen ominaispiirteet
Asuinrakennus koostuu matalammasta harjakattoisesta vanhasta osasta ja korkeammasta mansardikattoisesta 1900-luvun alun laajennusosasta. Kummassakin osassa on kauniit ikkunat 1900-luvun
alusta. Ikkunoiden koristeelliset kehykset ovat jugendtyyliset.
Asuinrakennus ja puori rajaavat asuinrakennuksen eteläpuolelle oleskelupihan, jolla kasvaa mm. hedelmäpuita ja pihtoja. Asuintalon pääsisäänkäynti ja oleskelupiha ovat sijainneet vanhastaan talon
eteläpuolella, koska vanha päätie Vammalasta Kiikkaan kulki 1930-luvulle asti kohteen eteläpuolelta
kohteen ja Katilan rakennusryhmän välistä. Nykyisin pihalle tullaan asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Asuinrakennuksen pohjoispuolella navetan edustalla on avointa nurmea ja asuinrakennuksen ja
Kaukolantien välissä on omenapuutarha. Navetalla on näyttävä aumakatto ja ainakin sen väliseinät
on rakennettu pystyhirsistä. Navetan länsipuolella rakennukset sijaitsevat hajanaisemmin pensoittuvassa ympäristössä eivätkä esimerkiksi aitat näy navetan kulmalle ollenkaan.
Monessa vaiheessa rakentuneen pihapiirin rakennukset edustavat perinteistä hirsi- ja puurakentamista ja asuinrakennuksessa näkyy selvästi jugendin vaikutus.

Kuva 38. Otsallisen aitan vanha puuovi sepän takomien heloineen.

Kuva 39. Otsallisen aitan oven yläpuolella hirressä oleva teksti.
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Kuva 40. Impolan aittojen ympäristö on kasvamassa umpeen. Kuvassa pohjoispuolinen aitta kasvillisuuden takana.

Kuva 41. Impolan mansardikattoinen laajennusosa näkyy Kaukolantielle. Kuva on otettu päärakennuksesta kaakkoon
olevan pienen aukean yli. Pihaa reunustaa suuret kuuset ja pihdat. Kuvan oikeassa reunassa näkyy talon omenatarhaa.

Kuva 42. Impolan asuintalon eteläjulkisivu.
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Kuva 43. Impolan talon vanhan osan alla on kellari. Kuvassa sisäänkäynti kellariin.

Kuva 44. Impolan asuintalon ikkunoissa on kauniit jugendtyyliset kehykset. Kuvan oikeassa reunassa näkyy muistolaatta
jatkosotaan lähdöstä.
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Kuva 45. Impolan navetan edustalla on avoin nurmikenttä, jonka kautta pääkulkuyhteys talolle on nykyisin. Navetan
ympärillä kasvaa suuria kuusia.

Kuva 46. Navetan pystyhirsirakennetta väliseinässä vaunuvajan ja tallin välissä.
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3.2.3

Suhde ympäristöön
Impolan asuinrakennus näkyy Kaukolantielle pihatien liittymän kohdalta sekä etelämpää omenatarhan yli. Myös navetta vilahtaa Kaukolantielle pihaliittymän kohdalla. Rakennusten sijaitessa melko
hajanaisesti ja puuston ympäröiminä Impola ei hahmotu ympäristöön kovin yhtenäisenä kokonaisuutena. Impolaa vastapäätä Kaukolantien varressa on kolme asuintaloa pienillä tonteilla. Kaksi eteläisintä taloa on vanhja. Keskimmäinen talo on mansardikaton perusteella ehkä samalta ajalta kuin
Impolan asuinrakennuksen laajennus. Pohjoisin asuinrakennus on ehkä 1960-luvulta. Talojen välistä
aukeaa näkymiä Liekovedelle.
Impolan rakennuksista näkyy Vikkiläntielle sekä riihi että suuli, mutta muut rakennukset eivät näy
tielle ainakaan kesäaikaan puiden ollessa lehdessä.
Pihapiirin pohjoispuolella on mennyt kärrypolku luoteeseen. Se näkyy vuoden 1927 Tyrvään pitäjänkartassa sekä selvästi myös vuoden 1948 ilmakuvassa. Nykyisin Haapakan ja Impolan välillä on edelleen ajokelpoinen hiekkatie, mutta Vikkiläntien luoteispuolelta tielinjausta ei enää hahmota.
Impolan ja Katilan välistä kulkenut tielinjaus hahmottuu myös itäpäästään edelleen hyvin, mutta häviää länsipäästään kasvillisuuden sekaan. Tie toimii kulkureittinä Katilan talousrakennuksille. Impolan
asuintalon kohdalla tietä reunustaa isoiksi kasvaneet kuuset, joiden paikalla näkyy vuoden 1948 ilmakuvassa muotoon leikattu pensasaita.
Katilan pihapiiristä asuintalon ympäristöstä ei avaudu pitkiä näkymiä ympäröivään viljelysmaisemaan, mutta entisen riihen kulmalta avautuu pitkä näkymä Vinkkiläntietä pitkin kylän eteläpuoliselle
suurelle peltoaukealle. Impolassa pellon reunaa rajaa nuori lehtipuusto ja pensaikko.
Impolan pihapiiri on ollut 1990-luvulle asti huomattavasti avoimempi ja Impolan rakennukset ovat
luultavasti näkyneet tällöin nykyistä paremmin sekä Kaukolantielle että Vinkkiläntielle sekä naapuritaloille.

Kuva 47. Impolan pihatieltä avautuu näkymä naapuritalojen välistä Liekovedelle. Vastapäisessä pienessä talossa on
mansardikatto kuten Impolan laajennusosassa.
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Kuva 48. Impolan riihen kulmalta avautuu Vinkkiläntietä pitkin pitkä avoin näkymä Impolan ja Katilan eteläpuoliselle
peltoaukealle.

Kuva 49. Vinkkiläntielle Impolan rakennuksista näkyy ainakin kesäaikaan puiden ollessa lehdessä vain riihi ja suuli muiden rakennusten peittyessä kasvillisuuden taakse. Kuvassa näkyy Vinkkiläntien varrella myös Haapakan pihaa reunustavat suuret kuuset.
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Kuva 50 vasemmalla ja Kuva 51 oikealla. Kuvaparissa on näkymä Vinkkiläntieltä koilliseen ja länteen kohti Impolaa ja
Katilaa. Kummankaan tilan rakennukset eivät näy kesäaikaan puiden ollessa lehdessä pellon reunalle. Peltoaukean yli
avautuu pitkä avoin näkymä Liekovedelle asti.

3.2.4

Kohteen arvot
Historiallinen arvo
Kohteella paikallista asutushistoriallista arvoa tilan ollessa yksi kylän kantatiloja. Kohteella on myös
elinkeinohistoriallista arvoa sen rakennuskannan kuvastaessa perinteistä maataloutta sekä panostusta maatalouden kehittämiseen jälleenrakennuskaudella. Kohteen kertovuutta heikentää eläintaloudesta luopuminen tilalla.
Rakennushistoriallinen arvo
Kohteen asuinrakennuksen vanhin osa on 1700-luvulta ja aitat sekä riihi 1800-luvulta. Sauna on ilmeisesti vuodelta 1901. Ikänsä takia rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa niiden kertoessa perinteisestä rakennustavasta. Kohteen asuinrakennuksella on arkkitehtonista arvoa jugendin tyylipiirteiden ilmetessä erityisen selvästi ikkunoissa ja niiden kehyksissä. Kansallisromantiikka ilmenee myös
kaksikerroksisen, mansardikattoisen uudisosan huvilamaisessa hahmossa. Sastamalassa on kuitenkin
muualla huomattavasti näyttävämpiä huviloita 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Jälleenrakennuskauden talousrakennukset ilmentävät perinteisen rakentamistavan jatkuvuutta. Navetalla on rakennushistoriallista arvoa sen kantavien rakenteiden ollessa melko harvinaisia pystyhirsiä. Navetan aumakatto on näyttävä eikä kovin yleinen ratkaisu. Kohteen alkujaan ilmeisen tiivis rakennuskanta
asuinrakennuksen eteläpuoliselta miespihalta ja pohjoispuoliselta karjapihalta on hajaantunut 1900luvun aikana, erityisesti jälleenrakennuskaudella. Nykyisin kohteen hieman hajanainen pihapiiri talousrakennuksineen muodostaa tyypillisen, mutta melko tavanomaisen ajallisesti kerroksellisen kokonaisuuden. Vastaavia kokonaisuuksia on Sastamalassa muuallakin ja esimerkiksi naapuritilan Katilan rakennuskanta on hajaantunut melko vastaavalla tavalla.
Ympäristöarvo
Kohteen asuinrakennuksen mansardikattoinen uudisosa näkyy hyvin Kaukolantielle ja kiinnittää huomiota muuta rakennuskantaa massiivisempana rakennuksena. Myös asuinrakennuksen ympäristössä
olevat suuret puut, kuten pihaan istutetut pihdat, korostavat kohteen asemaa maisemassa. Pihapiirin
umpeenkasvun myötä kohteen maisemallinen yhteys naapuritaloihin on jonkin verran kärsinyt.
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3.2.5

Kohteen kunto
Kohteen rakennukset ovat vaihtelevassa kunnossa. Asuinrakennus, puori ja sauna ovat päällisin puolin hyväkuntoisia. Asuinrakennuksen vesikatto on sammaloitumassa ja savupiippujen muuraus on paikoin rapautunut. Aivan kivijalassa kiinni oleva kasvillisuus on voinut vaurioittaa kivijalkaa ja ulkovuorauksen alareunaa. Myös navetta on päällisin puolin hyvässä kunnossa. Osa sen ulkovuorauksesta
on korvattu profiilipellillä. Ylisille johtaneen ajoliuskan silta on sortunut ja liuskan kivipengerrys on
osin myös romahtanut.
Pihan pohjoisreunalla olevien kahden aitan vesikate on vaurioitunut. Aittojen räystäät ovat osittain
sortuneet ja kattotiilet ovat tippuneet paikaltaan. Aittoja ympäröivän tiheän kasvillisuuden takia katoista ei nähnyt ovatko ne muuten vaurioituneet. Muuten aitan vaikuttivat ikäänsä nähden hyväkuntoisilta ja perustukset näyttivät kuivilta. Etelänpuoleisen osittain vuoratun aitan ulkovuoraus irvisteli
paikoitellen.
Suuli oli melko heikossa kunnossa ja sen vesikate on vaurioitunut. Tuuli on repinyt osan vesikatteena
olevasta profiilipellistä pois paikoiltaan. Suulin neinät aaltoilevat paikoitellen, mutta harja on vielä
melko suorassa.
Riihen vesikate vaikutti vielä pääosin ehjältä. Paikoitellen ainakin räystäiltä puuttuu kattotiiliä ja ne
ovat sammaloituneet. Sekä katon harja että räystäät ovat notkollaan. Seinähirret vaikuttivat kuivilta,
mutta rakennusta ympäröi niin tiheä kasvillisuus, että alimpien hirsien kuntoa ei päässyt tarkistamaan.
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3.3

Katila

Kuva 52. Kartalle on korostettu katkoviivalla Katilan rakennusryhmän sijainti ja yhtenäisellä viivalla Katilan kiinteistöraja
sekä numeroitu inventoidut rakennukset: 1) asuinrakennus, 2) puori; 3) sauna, 4) suuli, 5) aitta 1, 6) aitta 2, 7) riihi ja 8)
kaarihalli
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Kuva 53. Asuinrakennus.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat

Muuta

Kuvaus
Katila, asuinrakennus
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus
1800-luku
rakennuksen vanhin osa on länsipäädyn savupirtti, rakennusta on laajennettu
monta kertaa tielle päin
1
suorakaide, rakennuksen ulkomitat kapenee Kaukolantielle päin kun uudemmissa rakennusosissa on käytetty pienempiä hirsiä kuin vanhemmissa osissa.
kylmä ullakko ja kellari
nurkkakivet, rossipohja ja valesokkeli
hirsi
pystypeiterima, eteläjulkisivulla kuistien välissä rakennuslevyä (?) ja puurimat
haalistunut punamulta
kattotiili
harjakatto
vanhat T-ikkunat, yhdeksänruutuiset ikkunat kuisteilla
eteläjulkisivulla kaksi lapekattoista kuistia, joille kulku kuistien päädyistä, kummallakin kuistilla on kaksi yhdeksän ruutuista vanhaa ikkunaa ja uudehkot ulkoovet
-
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Kuva 54. Pakari.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset

Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat

Muuta

Kuvaus
Katila, pakari
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
puori
varasto
liha- ja jauhopuori, hevosten varustepuori, pakari, asuinrakennus, kauppa
1800-luku
rakennuksen käyttötarkoituksen muutosten myötä siihen on tehty myös muutoksia, 1900-luvun alussa rakennukseen on tehty pakaritupa, rakennuksen keskikohta on muutettu traktorisuuliksi vuonna 1968, pakarituvan savupiippu on
purettu ehkä traktorisuulin muutosten yhteydessä
2
suorakaide
nurkkakivet (maa on painunut, eikä kivet enää varsin näy)
hirsi
hirsipinta
punamulta
kattotiili
harjakatto
vanhat pari-ikkunat
rakennuksen kummassakin päädyssä on kahdesta aittahuoneesta koostuva luhtiaitta, joiden luhtikäytävien kaiteet hirttä, aittojen välissä on entinen pakaritupa
ja traktorisuuli, rakennuksella on pitkät hirsinurkat, joista osa koteloitu
-
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Kuva 55. Sauna.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Katila, sauna
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
sauna
sauna, savusauna toisessa päässä
sauna
1952
ovi on uusittu
1
suorakaide
betonisokkeli
hirsi
punamulta
kattotiili
harjakatto
neliruutuiset ikkunat
-
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Kuva 56. Suuli.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Katila, suuli
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
suuli
suuli
puimasuuli
jälleenrakennuskausi 1940–1950-lukujen vaihde
muutos kuivuriksi arviolta 1960–970-luvuilla
1
T-kirjaimen muotoinen
nurkkakivet (runsaan kasvillisuuden takia perustuksia ei päässyt tarkistamaan)
rankorakenne
pystylaudoitus
maalaamaton
profiilipeltikate
harjakatto
katolla on kuivurin elevaattorin muuta rakennusta korkeampi torni
-
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Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Katila, riihi
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
riihi
varasto, halkovarasto
riihi
1800- ja 1900-lukujen vaihde
1
suorakaide
nurkkakivet
osin hirsi, osin rankorakenne
hirsipinta, pystylaudoitus
maalaamaton
aaltopeltikate, alla päreet
harjakatto
runsaan kasvillisuuden vuoksi rakennuksesta ei saanut onnistunutta valokuvaa
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Kuva 57. Aitta 1.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Katila, aitta 1
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
aitta
tyhjillään
aitta
aitan ovessa on nurin päin vuosiluku 1700-luvulta
1
suorakaide
hirsikehikko kivien päällä
hirsi
osittain hirsipinta, osittain pystylaudoitus
hirsipinnoissa haalistunut punamulta
kattotiili
harjakatto
päätyovellinen aitta
kasvillisuuden takia ovessa olevaa vuosilukua ei päässyt tarkistamaan, omistajan
mukaan aitta on siirretty nykyiselle paikalle 1900-luvun alussa
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Kuva 58. Aitta 2.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Katila, aitta 2
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
aitta
tyhjillään
aitta
luultavasti 1800-luku, voi olla 1700-luvultakin kuten viereinen aitta
2
suorakaide
nurkkakivet
hirsi
hirsipinta
punamulta, valkoinen listoitus
tiilikate
harjakatto
päätyovellinen aitta, vanha puuovi ja sen yläpuolella yläkerrokseen pienempi
aukko, oven edustalla betoniaskelma
-
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Kuva 59. Kaarihalli.

Inventoitu tieto
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus
Aluetyyppi
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttö
Alkuperäinen käyttö
Suunnittelija
Signeeraus/ vuosil.
Valmistumisajankohta
Muutokset ja korjaukset
Kerrosluku
Pohjakaava
Rungon muoto
Kellari / ullakko
Perustus
Runko
Vuoraus
Väri
Katemateriaali
Katon muoto
Ikkunat
Yksityiskohdat
Muuta

Kuvaus
Katila, kaarihalli
Kaukolantie 71
790-478-2-54
kyläasutus
Kaarihalli
varasto
varasto
n. 2010
1
suorakaide
ei näkyvillä
teräskaaret
valkoinen
muovi tai pelti
kaarikatto
-
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3.3.1

Kohteen tärkeimmät vaiheet
Kohde on kylän kantatiloja. Sipilän perikunta osti tilan vuonna 1914 ja sisaruksista yksi piti tilalla pakaria, yksi kauppaa ja yksi oli hevoskauppias.
Vuoden 1948 ilmakuvassa Katilassa on neljältä sivulta umpinainen pihapiiri. Pihaa rajanneista rakennuksista on säilynyt asuinrakennus ja pakari. Asuinrakennuksen kulmalla pakaria vastapäätä on ollut
pienempi asuinrakennus, joka on purettu 1940- ja 1950-lukujen taitteessa. Sen hirsistä on rakennettu
Impolan puori. Rakennuksen paikalle on rakennettu 1950-luvulla sauna. Asuinrakennusta vastapäätä
pellonreunassa puolestaan sijaitsi navetta, joka on purettu vasta 2000-luvun alussa. Vuoden 1948
ilmakuvan perusteella talon sauna sijaitsi aiemmin luultavasti pellon reunalla navetasta hieman länteen.
Vuoden 1948 ilmakuvassan näkyy Katilan aitat nykyisellä paikallaan, samoin kuin riihi. Riihen eteläpuolella ilmakuvassa näkyy pieni rakennus ja pellonreunassa suurempi L:n mallinen suuli. Jälleenrakennuskaudella tilan rakennuskantaa kuitenkin uudistettiin. Riihen edustalla olleet rakennukset purettiin ja pellon reunaan rakennettiin puimasuuli lähemmäs aittoja. Vuoden 1956 ilmakuvassa ei näy
kuivuria suulin katolla, joten se on tehty vasta myöhemmin.
Kaukolan koulu on toiminut Katilan asuinrakennuksessa olevassa isossa tuvassa ennen kuin kansakoululle valmistui Kaukolaan uusi koulutalo vuonna 1950. Asuinrakennuksen vanhin osa sen länsipäätydyssä oleva entinen savupirtti 1800-luvulta. Asuinrakennusta on laajennettu useaan otteeseen
itään päin. Laajennusten vaiheet näkyvät rakennuksen pohjoisseinustan hirsirakenteista. Rakennus
kapenee itää kohti, koska rakennusmateriaalina käytetty hirsi on ollut ohuempaa uudemmissa osissa.
Tila on edelleen asuttu ja viljelystilana.

3.3.2

Nykytilan kuvaus ja kohteen ominaispiirteet
Katilan pihapiiri sijaitsee Vinkkilän eteläpuolella olevan ison peltoaukean reunalla. Vanha päätie Vammalasta Kiikkaan kulki 1930-luvulle asti Katilan pihapiirin pohjoispuolelta aivan asuinrakennuksen vierestä ja hahmottuu edelleen hyvin Katilan rakennusten kohdalla. Katilan asuinrakennus on matala ja
pitkä, melko kapearunkoinen rakennus, jossa on vanhat T-ikkunat. Se ja hirsipintainen entinen pakari
rajaavat pihapiirin, joka on vielä hahmotettavissa melko umpinaisena, vaikka pihaa rajanneet toinen
asuinrakennus ja navetta onkin purettu. Pihan lounaiskulmassa on hirsirakenteinen sauna 1950-luvulta sekä 2000-luvun pieni kaarihalli autovajana. Pihapiirin luoteiskulmalla kasvaa suuri kuusi.
Entinen pakari sijaitsee aivan Kaukolantien tielinjauksessa kiinni. Sen ja asuinrakennuksen välissä on
kapea kulkuaukko pihalle. Tilan talousrakennuksille kuljetaan vanhaa tielinjausta pitkin asuinrakennuksen pohjoispuolelta sekä pakarin eteläpuolista pihatietä pitkin.
Katilan muut rakennukset sijaitsevat hajanaisemmin pihapiirin länsipuolella. Katilan kaksi aittaa sijaitsevat entisen Vammala-Kiikka tielinjauksen varrella pihapiirin pohjoisreunalla, samoin kuin riihi. Riihen luona tielinjaus peittyy kasvillisuuteen eikä ole enää hahmotettavissa. Pellon reunalla sijaitsee
nykyisin vain Katilan suuli.
Monessa vaiheessa rakentuneen pihapiirin rakennukset edustavat perinteistä hirsi- ja puurakentamista.
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Kuva 60.Katilan asuintalon eteläjulkisivulla pihan puolella on kaksi umpikuistia, joissa on pieniruutuiset ikkunat.

Kuva 61. Katilan asuinrakennuksessa on vanhat T-puitteiset ikkunat. Ikkunamalli oli tyypillinen 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa.
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3.3.3

Suhde ympäristöön
Katilan rakennusryhmä sijaitsee Vinkkilän eteläpuolisen ison peltoaukean reunalla ja peltomaisema
aukeaa avoimena erityisesti kuivurin edustalta. Muualla pellon reunassa on tiheää näkymät peittävää
kasvillisuutta, joka toisaalta rajaa peltoaukean selkeästi. Aiemmin Katilan rakennusryhmä on näkynyt
selvemmin peltoaukean yli Kaukolantielle, mutta navetan purkamisen jälkeen pellon reuna on pusikoitunut myös entisen navetan kohdalta peittäen rakennuksia jonkin verran.
Katilan pakari ja päärakennus rajaavat Kaukolantien tienäkymiä ja rytmittävät niitä. Rakennukset sijoittuvat tien sisämutkaan avoimen peltoaukean ja asutun, puustoisen selänteen reunalle. Rakennusten kohdalta Kaukolantieltä avautuu avoin näkymä itään Liekovedelle.
Impolan ja Katilan välistä kulkenut tielinjaus hahmottuu itäpäästään edelleen hyvin, mutta häviää
länsipäästään kasvillisuuden sekaan. Tie toimii kulkureittinä Katilan talousrakennuksille. Sen varrella
oleva asuinrakennus sekä aitat näkyvät myös Kaukolantielle, koska Impolan kiinteistön kaakkoiskulma
on avoin.
Katilan pihapiiri on ollut kasvillisuuden puolesta hyvin avoin 1900-luvun puolivälissä. Puimasuulin rakentamisen jälkeen sen ja asuinrakennuksen välisen puutarhan kasvillisuus on kasvanut ja aittojen ja
riihen ympäristö pusikoitunut.

Kuva 62, Katilan asuinrakennus näkyy hyvin Kaukolantielle. Se ja kuvassa asuinrakennuksen taakse jäävä pakari rajaavat
tienäkymiä. Katilan pihassa oleva suuri kuusi näkyy kauas.
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Kuva 63. Katilan pakari sijaitsee aivan Kaukolantiessä kiinni ja rajaa voimakkaasti tienäkymiä. Katilan rakennusten kohdalta aukeaa pitkä näkymä etelään peltoaukealle, jonka poikki Kaukolan tie nykyisin kaartelee.

Kuva 64. Katilan navetta on purettu pihapiirin eteläreunalta pellon reunasta. Sen kohdalta aukeaa vielä avoin näkymä
pellolle. Kuvassa Katilan suuli pilkistää pensaiden takaa.
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Kuva 65. Suulin edustalta on kulkuyhteys Katilan pihasta pellolle. Pellon reunassa kasvaa tiheätä pensaskasvustoa, mm.
tuomia. Kuva on otettu pellon reunasta suulin kohdalta itään.

Kuva 66. Suulin edustalta on kulkuyhteys Katilan pihasta pellolle. Kuva on otettu pellon reunasta suulin kohdalta länteen.
Aivan suulin edustalla ei kasva pensaikkoa.

Kuva 67. Katilan aitat sijaitsevat pihapiirin pohjoisreunalla entisen Vammala-Kiikka tielinjauksen varressa. Vanhaa tietä
näkyy kuvan oikeassa laidassa. Tie katoaa kasvillisuuden sekaan Katilan riihen edustalla.
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Kuva 68. Liekovesi pilkahtaa vanhalle tielinjaukselle Katilan pihapiirin läpi asuinrakennuksen länsipuolelta.

3.3.4

Kohteen arvot
Historiallinen arvo
Kohteella paikallista asutushistoriallista arvoa tilan ollessa yksi kylän kantatiloja. Kohteella on myös
elinkeinohistoriallista arvoa sen rakennuskannan kuvastaessa perinteistä maataloutta sekä panostusta maatalouden kehittämiseen jälleenrakennuskaudella. Kohteen kertovuutta heikentää kotieläintaloudesta luopuminen tilalla ja navetan purkaminen, mutta toisaalta tila toimii edelleen viljelystilana. Kaukolan koulu on toiminut Katilan päärakennuksessa, joten kohteella on paikallista opetushistoriallista merkitystä.
Rakennushistoriallinen arvo
Kohteen asuinrakennus on 1800-luvulta ja toinen aitta sekä riihi 1800-luvulta. Toinen aitoista on
1700-luvulta. Ikänsä takia rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa niiden kertoessa perinteisestä
rakennustavasta. Kohteen asuinrakennus on ajallisesti kerroksellinen ja ilmentää rakennustavan ja
käytön historiaa ja jatkuvuutta. Asuinrakennuksen voi katsoa myös säilyneen hyvin 1800- ja 1900lukujen vaihteen asussaan laajennusosien vastatessa rakentamistavaltaan alkuperäistä ja T-ikkunoiden ollessa tyypilliset vuosisadan vaihteen ikkunat. Jälleenrakennuskauden talousrakennukset kohteessa ilmentävät perinteisen rakentamistavan jatkuvuutta ja puimasuulin katolla erottuva kuivurin
elevaattorin torni ilmentää käytön jatkuvuutta sekä toisaalta viljelyn kehitystä. Kohteen asuinrakennuksen yhteydessä ollut umpipiha ei enää hahmotu, kun pihaa lännestä reunustanut rakennus on
purettu 1950-luvulla ja eteläreunalla ollut navetta on purettu 2000-luvulla. Nykyisin kohteen hieman
hajanainen pihapiiri talousrakennuksineen muodostaa tyypillisen, mutta melko tavanomaisen ajallisesti kerroksellisen kokonaisuuden. Vastaavia kokonaisuuksia on Sastamalassa muuallakin ja esimerkiksi naapuritilan Impolan rakennuskanta on hajaantunut melko vastaavalla tavalla.
Ympäristöarvo
Kohteen asuinrakennus ja pakari ovat erittäin tärkeä osa Kaukolantien tienäkymiä. Kohteen pellon
reunaan sijoittuvat rakennukset näkyvät myös pitkälle eteläpuolisen peltoaukean yli ollen ensimmäiset Vinkkilän rakennukset, jotka näkyvät Kaukolantielle saavuttaessa Vinkkilään etelästä.
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3.3.5

Kohteen kunto
Kohteen rakennukset ovat vaihtelevassa kunnossa. Asuinrakennus, pakari, sauna ja kaarihalli ovat
päällisin puolin hyväkuntoisia. Asuinrakennuksen vesikatto on sammaloitunut ja räystäillä muutamia
kattotiiliä on pois paikoiltaan. Asuinrakennuksen eteläjulkisivulla pystypeiterimajulkisivuvuoraus on
korvattu rakennuslevyllä ja sen päälle kiinnitetyillä rimoilla kuistien välissä. Kaukolantien levennysten
ja kunnostusten takia pakari on nykyisin aivan kiinni tielinjassa ja rakennuksen perustukset ovat matalammalla tasolla kuin tien pinta. Tämä on saattanut vaurioittaa rakennuksen perustuksia ja alimpia
hirsiä. Rakennus on kuitenkin edelleen suorassa.
Kohteessa olevien kahden aitan vesikate on vaurioitunut ja itäisemmän aitan katto on osittain sortunut kokonaan. Aittoja ympäröi tiheä kasvillisuus, minkä takia niiden perustuksia ja alimpien hirsien
kuntoa ei päässyt tarkistamaan.
Puimasuulin etelä- ja itäsiipi vaikuttivat olevan päällisin puolin melko hyvässä kunnossa. Suulin länsisiiven vesikatto on osin romahtanut. Riihen hirsirakenteinen osa vaikutti melko hyväkuntoiselta,
mutta riihen peltikate on osin vaurioitunut paljastaen alla olevat päreet.

4

Johtopäätökset
Kaikkiin kolmeen inventoituun kohteeseen liittyy historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja sekä ympäristöarvoja. Arvot on kuvattu kunkin kohteen yhteydessä erikseen. Ohessa on kuvattu kohteiden
kulttuurihistoriallisen arvojen säilymisedellytyksiä tiesuunnitelman vaihtoehtojen 5 tai 6 toteutuessa
sekä annettu suosituksia kohteiden arvojen huomioimisesta tiesuunnittelun yhteydessä.
Haapakka
Toteutuessaan tiesuunnitelman VE 6 erottaisi Haapakan kylän muista taloista Impolasta ja Katilasta,
joiden kanssa Haapakka on samaa kokonaisuutta. Toisaalta tielinjaus saattaisi avata Haapakan ja Impolan rakennusten välille näköyhteyden. Tielinjauksen toteutumisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia Haapakan jo entuudestaan perustuksillaan painuneeseen asuinrakennukseen, etenkin mikäli hulevesien hallintaa ei suunnitella huolella.
Impola
Mikäli tiesuunnitelma toteutetaan VE 6:n mukaisena, Impolan aitat ja sauna jäisivät tienlinjauksen
alle. Tällöin Impolan aitat olisi suositeltavaa siirtää uuteen paikkaan niin, että ne säilyvät edelleen
osana Impolan pihapiiriä. Aitat eivät sijaitse pihapiirissä alkuperäisellä paikallaan ja aittojen siirtely
on ollut varsin yleistä, joten siirto ei merkittävästi vaikuta niiden kulttuurihistorialliseen arvoon. Aittojen rakenteet on kuitenkin tarpeen tutkia tarkemmin, jotta voidaan varmistua niiden kestävän siirron. 1900-luvun alusta olevaa saunaa ei luultavasti pystyä siirtämään ja siihen liittyvät arvot menetetään tielinjauksen toteutuessa. Impolan navetan pohjoispääty sijaitsee melko lähellä uutta tielinjausta. Tielinjauksen toteutumisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia navetan säilymisedellytyksiin.
Tien rakentaminen ja liikenteen aiheuttama tärinä voivat vaikuttaa haitallisesti navetan perustuksiin
samoin kuin muutokset vesitasapainossa.
Toteutuessaan tiesuunnitelman VE 6 myös kääntäisi Impolan navetan edustalla olleen karjapihan talon etupihaksi ja talon lounaispuolella vanhalle Vammala-Kiikka tielle suuntautuva oleskelupiha jäisi
nykyistä selvemmin takapihaksi.
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Toteutuessa tiesuunnitelman VE 6 erottaisi Haapakan pihapiirin Impolan pihapiiristä. Toisaalta tielinjaus saattaisi avata Impolan ja Haapakan rakennusten välille taas näköyhteyden.
Tiesuunnitelman VE 5:llä on huomattavasti vähäisemmät vaikutukset Impolan rakennuskantaan,
mutta toteutuessaan linjaus muuttaisi Impolan asemaa maisemassa. Kylään saavuttaisiin jatkossa
lounaasta nykyistä Vinkkiläntietä pitkin ja Impolasta näkyisi kulkijoille ensimmäiseksi entinen riihi ja
suuli asuinrakennuksen sijaan. Mikäli Vinkkiläntietä joudutaan parantamaan, sillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia lähellä tien reunaa sijaitsevaan entiseen riiheen.
Katila
Toteutuessaan tiesuunnitelman VE 6 ei juurikaan vaikuta Katilaan, koska tielinjaus ei muutu Katilan
kohdalla. Mikäli tielinjausta on tarpeen leventää tai oikaista Katilan kohdalla, sillä voi olla haitallisia
vaikutuksia Katilan pakarin ja asuintalon säilymisedellytyksiin, koska rakennukset sijaitsevat nykyiselläänkin aivan tielinjassa kiinni tai hyvin lähellä sitä. Asuinrakennuksen ja pakarin siirtäminen tai purkaminen ei ole suositeltavaa niihin liittyvien arvojen takia ja koska kohteen umpipihan rakenne on
vielä osittain hahmotettavissa niiden sijainnin perusteella.
Toteutuessaan tiesuunnitelman VE 5 rikkoisi Katilan toiminnallisen kiinteän yhteyden peltomaisemaan, joskin maisemallinen yhteys peltoaukealle säilyisi edelleen. Tiesuunnitelman VE 5:ssä pääkulkureitiksi uudelta tielinjaukselta Vinkkilään osoitetaan Vinkkiläntie. Katilan kohdalla nykyinen Kaukolantie jäisi nykyistä huomattavasti vähemmälle käytölle tai tie päättyisi Katilaan. Ratkaisu saattaa parantaa etenkin Katilan pakarin säilymisedellytyksiä, mikäli tien linjausta voidaan kaventaa ja siirtää
etäämmälle pakarista. Samalla kuitenkin vanha Liekoveden pohjoispuolinen tielinjaus Tyrväältä Vinkkilän kautta Kaukolaan häviäisi maisemasta.
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5

Käytetyt lähteet

Aiemmat selvitykset ja inventoinnit:
Mikroliitti oy (Hannu Poutiainen, Tapani Rostedt, Antti Bilund, Timo Jussila), 2011: Sastamala KaukolaLiuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi. Sastamalan kaupunki 2011.
Suunnittelukeskus oy, 2000: Vammalan ja Muohijärven kulttuuriympäristöjen maisemanhoitosuunnitelma. Vammalan ja Muohijärven kulttuuriympäristöjen kehittämishanke, Euroopan maatalouden
ohjaus- ja tukirahasto EMOTOR.
Vammalan ja Mouhijärven rakennettujen kulttuuriympäristöjen selvitys A, toinen painos 1999. Vammalan ja Muohijärven kulttuuriympäristöjen kehittämishanke, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto EMOTOR.
Vammalan-Muohijärven kulttuuriympäristöjen maisemaselvitys, 1997. Vammalan ja Muohijärven
kulttuuriympäristöjen kehittämishanke, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto EMOTOR.
Vammalan kaupunki (Juha Mäkelä), 2000: Vammalan keskustaajaman maisemaselvitys. Vammalan
kaupungin tekninen palvelukeskus, Vammalan keskustaajaman osayleiskaava.
Kartat:
Kansallisarkisto -> Maanmittaushallitus -> Maanmittaushallituksen uudistusarkisto -> Tyrvää
•

Liuhala; RN:o 1:3 Impola tässä sekä N:o 4 Ränki Vinkkilän kylässä: tilusvaihto 1916-1916
(A106:17/16-18)

Kansalliskirjasto -> Kartat -> Suomen karttoja ja karttasarjoja -> Pitäjänkarttoja
•

Tyrvää. [Helsinki] : Maanmittaushallitus 1927. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2015-00008560

Kuninkaan kartasto 1776-1805.
https://timomeriluoto.kapsi.fi/Sivut/Paasivu/KARTAT/%C2%B4%C2%B4Kuninkaan%20Kartasto%C2%B4%C2%B4%201776-1805/%C2%B4%C2%B4Kuninkaan%20kartasto%C2%B4%C2%B4%201776-1805.html
Daniel Ekmanin 1700-luvun alkupuolella Tyrvään ja Kiikan kattava pitäjänkartta Tyrvää.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009092543. Kartan tuottaja: www.vanhakartta.fi, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto.
Maanmittauslaitos, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
•

Peruskarttalehti 212104 vuosilta 1961, 1979 ja 1988

Paikkatietoikkunan kartta- ja ilmakuva-aineistot
•

Maastokarttakartta

•

Ortokuvat

•

Taustakartta

•

Kiinteistöjaotus ja -tunnukset

•

Historialliset ilmakuvat vuosilta 1948, 1956, 1996, 2008, 2011, 2014, 2016, 2019 ja 2021
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Eteläisen väylävaihtoehdon maastoa kaakkoon, Kaukolantien länsipuolella.

Perustiedot
Alue:
Tarkoitus:
Työaika:
Tilaaja:
Tekijät:
Tulos:

Sastamala Vinkkilä, suunnitellut uudet tielinjat vaihtoehtoineen Kaukolantien länsipuolella. Sekä linjaus Ruotsilassa, radan itäkupeessa Vinkkiläntien jatkeena.
Selvittää onko suunniteltujen uusien väylien reitillä ja liepeillä kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia suojelukohteita.
maastotyö 13.5. ja 1.6.2021.
AFRY Finland Oy
Mikroliitti Oy, Timo Sepänmaa ja Janne Soisalo. Arkistotyö ja raportin koostaminen
Timo Jussila
Suunniteltujen uusien väylin kohdalla ja liepeillä ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksistä tai muista arkeologisista suojelukohteista. Seudun vanhat tonttimaat eivät
suunnitelluille väylille sijoitu.

Alkuperäistä, kesäkuussa julkaistua raporttia on täsmennetty tekstin ja sisällön osalta syyskuussa 2021

Tutkimusalueet vihreän neliön sisällä.
Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen
maastotietokannasta toukokuussa 2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu
6/2021. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä.

Inventointi
Väylävirastolla on hanke tasoristeyksien poistamiseksi Tampere-Rauma radalta Sastamalan
Vinkkilän - Ruotsilan alueella ja siihen liittyen on suunnitteilla uusia tiejärjestelyitä ja väyliä nykyisen Kaukolantien länsipuolella. AFRY Finland Oy tilasi suunniteltujen uusien väylien arkeologi-
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sen inventoinnin Mikroliitti Oy:ltä, Pirkanmaan maakuntamuseon ohjeistamana. Maastotyö tehtiin
kahdessa osassa, ensin 15.5. ja uudestaan 1.6.2021 koska suunnitelmat olivat joiltain osin
muuttuneet ensimmäisen maastokäynnin jälkeen.
Työn tarkoituksena oli selvittää, onko suunnitelluilla uusilla tielinjoilla kiinteitä muinaisjäännöksiä
tai muita, arkeologisia suojeltavaksi katsottavia jäännöksiä. Sitä varten selvitettiin myös, sijoittuvatko vanhoilta kartoilta paikannettavat vanhat Vinkkilän ja Liuhalan kylien tonttimaat tielinjojen
kohdalle.
Alueen liepeillä Kaukolantien varressa, sen länsipuolella sijaitsee kivikautinen asuinpaikka ja
itäpuolella rautakautinen muinaisjäännös. Suunnitelmat eivät ulotu lähelle tunnettuja muinaisjäännöksiä. Vinkkilän alueella, tutkittujen linjojen itäpuolella on kaksi vanhaa kylätonttia. Pohjoisessa Liuhala ja etelässä Vinkkilä. Inventoinnissa selvitettiin kylätonttien (ja Liuhalan torppien)
tarkka sijainti v. 1772 -1811 isojakartoilta. Kylätontit jäävät juuri tiesuunnitelmien ulkopuolelle,
aivan niiden reunamille, kohdille missä uudet väylät (vaihtoehtoineen) liittyvät nykyiseen Kaukolantiehen Vinkkilän kylätontin kupeessa ja Mäkikujaan Liuhalan torppien tonttimaiden kupeessa.
Maastossa näitä kohtia tuikittaessa ei teiden kupeessa havaittu mitään arkeologisesti kiinnostavaa. Ruotsilassa katsottiin peltoaluetta radan itäkupeessa, Vinkkiläntien jatkeena. Alueella tehtiin
tarkkuusinventointia v. 2020 jossa on tarkemmin selostettu alueen historiaa. Alueen pohjoispuolella, radan luoteispuolella on kivikautinen asuinpaikka. Tällä alueella ei havaittu mitään mainittavaa.
Tutkitut linjat niiden liepeineen käytiin läpi kattavasti silmänvaraisesti sekä peltoalueella metallinilmaisimella haravoiden sekä koekuoppia tehden. Metsäalueella metallinilmaisinta käytettiin satunnaisesti ja samoin koekuoppia (lapionpistoja) tehtiin satunnaistesti. Peltoalueilla mineraalimaan pinta oli talven jäljiltä melko hyvin esillä, huolimatta edellisvuotisista korsista ja siten suhteellisen hyvin silmin havainnoitavissa..
Vinkkiläntien eteläpuolinen osa tutkimusaluetta kulkee kylämäisen asutuksen keskellä ja halki
pihojen sekä puutarhojen. Osa sijoittuu nykyisten teiden läheisyyteen. Alueen luonteesta johtuen
se tutkittiin lähinnä silmämääräisesti eikä suunnitellulla linjalla havaittu mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. Jos maanpäällisiä rakenteita on alueella ollut, niin myöhempi maankäyttö lienee
tuhonnut ne. Koekuoppia tehtiin tutkimusalueen eteläpäähän Kaukolantien länsipuolelle omenapuita kasvavaan puutarhaan, joka rajoittuu Vinkkilä -nimiseen vanhaan kylätonttiin (mj.rek.
1000019810). Koekuopista ei löytynyt merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, vaan koekuoppien perusteella maa on paikalla sekoittunutta puutarhamultaa.
Vinkkiläntien pohjoispuolinen osuus kulkee metsäisen alueen lävitse ja tutkimusalueen pohjoisin
osa on hyvin kosteaa ja soistunutta metsää. Maaperältään alue on muualla sangen kivikkoista ja
pinnamuodoiltaan tasaista, loivasti länteen viettävää sekametsää. Alueella ei havaittu mitään
muuta muinaisjäännösten kannalta huomioitavaa kuin vanha talonpaikka, jonka ikä on selvitettävä tarkemmin esim. kartoista.
Paikalla N 6808259 E 277410 on kasana 4 x 4 m ja 0,7 m korkeana, suuria noin 40 x 80 cm lohkokiviä, jotka voisivat olla uunin jäännökset. Sen koillispuolella, paikassa N 6808269 E 277416
on kiven, hiiltyneen maan ja tiilen kappaleiden muodostama 4 x 4 ja 0.6 m korkea kasa sekä
edelleen tämä pohjoispuolella, paikassa N 6808291 E 277413 selvästi ihmisen kasaama matala,
ja muodoltaan soikea, noin 5 m pitkä ja 2 m leveä kiviraunio (raivausröykkiö?). Mahdollisesta
vanhasta rakennuksen- tai talonpaikasta kertoo myös villinä kasvava terttuselja (Sambucus racemosa), jota esiintyy erityisesti paikalla olevien rauniokasojen ympärillä. (ks. luku kuvat).
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Koekuopitus ei tuonut selvyyttä edellä kuvattujen jäännösten ikään, mutta erityisesti terttuseljan
esiintyminen ja selviytyminen paikalla nykypäiviin saakka, viittaisi asutuksen tai muun toiminnan
hylkäämiseen viimeisen sadan vuoden aikana. Rakennuksesta ei myöskään ollut jäänyt jäljelle
mitään puurakenteisiin viittaavaa eikä palonkaan jälkiä ollut havaittavissa, joten olisiko se mahdollisesti purettu? Millään vanhalla kartalla ei kohdassa ole mitään merkintöjä (kartat v. 1772,
1804, 1842, 1916 Rängin tiluskartta, peruskartat 1961, 1979, 1988). Jäännökset vaikuttavat kuitenkin 1900 luvun jäänteiltä. Ei ole mitään viitettä eikä syytä olettaa että ne olisivat sitä vanhempia. Jäännöksiä ei arvotettu arkeologisiksi suojelukohteiksi. Muualla ei siis havaittu mitään arkeologisesti kiinnostavaa.
Vinkkilän ja Liuhalan vanhojen tonttimaiden sijainnit selvitettiin 1700-luvun isojako- ja osittain
1600-luvun maakirjakartoilta. Niiden nyt tehdyn (ja aiemmin v. 2011 tehdyn) analyysin perusteella voitiin todeta, että kyseiset vanhat tonttimaat eivät missään ulotu suunnitelluille tielinjoille. Näitä tonttimaita ei tarkastettu maastossa, eikä niistä siten ole niiden sijainnin lisäksi mitään uutta
sanottavaa tai tietoa annettavana. Ne eivät siis kuuluneet tutkimusalueeseen. Niistä on tarkka
selostus Poutiainen & al. v. 2011 inventointiraportissa sivuilla 18 ja 21 (kohteet 104 ja 105).
13.6.2020 ja
12.9.2021
Timo Sepänmaa, Janne Soisalo,Timo Jussila
Kartat

Kesäkuun alussa tutkitut linjausvaihtoehdot sinipunaisella ja toukokuussa tutkitut aiemmat linjaukset vihreällä. Sinisellä vanhat 1700-luvun lopun karttojen mukaiset kylätontit. Pohjoisessa Liuhala ja sen länsipuolella kolme torppaa ja etelässä Vinkiilä. Vaaleammalla sinisellä aiemmat paikannukset (v. 2011) jotka
perustuivat 1840 luvun pitäjänkarttaan ja 1600-luvun maakirjakarttoihin. Huomioitavaa on, että 1840luvun pitäjänkartalle ei ole merkitty Liuhalaa lainkaan (Ks. luku Vanhat kartat)
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Merkinnät samat kuine edellisessä kartassa. Maastossa havaitut rakennuksenjäänteet punaisin palloin.
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Alueen eteläpää Vinkkilässä. Isojakokartoilta paikannettu kylätontti tumman sinisellä ja pitäjänkartanlta
paikannettu vaaleammalla. Pitäjänkartta on tehty 1840 luvulla suureksi osaksi isojakokarttojen perusteella.
Niinih on tehty sitten myöjemmin 1800-luvulla ja vielä 1900 luvulla päälle piirroksia, ei kuitenkaan tälle
kohdin. Pitäjänkartan laatija on tulkinnut isojakokarttaa väärin koilliseen kurottuvan tontin osan osalta.
Niinkin voi siis käydä, mikä on mielenkiintoinen havainto karttojen tulkinnan kannalta.
Alla: tutkittu linja Ruotsilassa

7
Vanhat kartat

Otteet Vinkkilän ja Liuhalan maakirjakartoista v. 1644. Kylätonttien tarkka paikantaminen niiden avulla on
mahdotonta sijainnit vaikuttavat samoilta kuin 1700-luvun lopun isojakokartoissa.

Ote Vinkkilän ja Liuhalan (ym.) v. 1772 mitatun isojakokartan konseptista. Se on repaleisuutensa ja suttuisuutensa takia hankalasti tulkittavasti. Sinisellä vahvistettu päälle kylätontit (karkeasti). Pohjoisessa
Liuhala ja sen torpat, etelässä Vinkkilä. Suunnitellut uudet väylät sinipunaisella.

8

Ote puhtaaksi piirretystä (1804-1807) isojakokartasta Liuhalan kohdalta.
Alla ote samasta kartasta Vinkkilän kohdalta.

Karttojen päälle on piirretty suunnitellut uudet väylävaihtoehdot.

9

Ote 1842 pitäjänkartasta ja v. 1961 peruskartasta. Päälle piirretty 1700-luvun lopun kylätontit sinisellä ja
väyläsuunnitelmat vihreällä. Havaitut rakennusjäännökset punaisin palloin.

Kuvia

Mahdollisen uuninpohjan raunio kohdassa N 6808259 E 277410

Edellisen koillispuolella mahdollinen purkujätekasa jossa mm. tiiltä. N 6808269 E 277416

10

Kiviraivio edellisen pohjoispuolella N 6808291 E 277413

Alueen pohjoispään maastoa, taustalla vas. sähköasema. Pohjoiseen.
Edellisestä kohdasta etelään.

11
Lähteet
Lindström K.G. 1916: Kartta Rängin perintötalon nro 4 tiluksista Vinkkilän kylässä ja osan Impolan perintötilan nro1 Liuhalan kylän tiluksista, molemmat Tyrvään pitäjässä ja kihlakunnassa, Maanmittauslaitos.
Peruskartat 2121 04, vuosilta 1961, -79 ja -88. Maanmittauslaitos.
Pitäjänkartta 2121 04, Kiikka. 1840-luku. Maanmittauslaitos.
Poutiainen & al. 2011: Sastamala Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Mikroliitti Oy.
Simon J. (konsepti 1772) ja Hällströn C. H. 1804-1807: Charta öfver Kimajärfwi, Leiku, Uncerla,
Hyckerlä, Kickerlä, Ruotsila, Riddarla, Kaukola, Winckilä och Liuhala Byars Ägor,
belägen uti Björneborgs Län, Ofre Satakunda Nedredels Härad och Tyrvis Socken.
Sepänmaa & Soisalo 2020: Sastamala Vinkkilä-Ruotsila Arkeologinen koetutkimus suunnitellulla
mt. 249:n kevyenliikenteenväylällä. Mikroliitti Oy
Liuhalan maakirjakartta 1644, signum A1:83, Kansallsiarkisto.
Vinkkilän maakirjakartta 1644, signum A1:81, Kansallsiarkisto.
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Vastineraportti
Kaavaselostuksen liite 6
10.11.2021

Sastamalan kaupunki

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos
Kaukolan alueella 2021
6.9.2021 päivätystä ehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot
sekä kaavoittajan vastineet niihin:
1. Pirkanmaan maakuntamuseo
2. Pirkanmaan ELY-keskus
3. Väylävirasto
4. Caruna Oy

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.9-1.11.2021.

Lausunnot ja muistutukset:
1. Pirkanmaan maakuntamuseo, 8.11.2021 annetun lausunnon
pääsisältö
Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta kaavaselostusta on täydennetty lausunnon
552/2021 perusteella. Kaavaselostuksessa vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön on kuitenkin arvioitu hyvin suppeasti.
Selostuksessa todetaan lähinnä, että tieyhteys ei pirsto maisemaa, vaan sijoittuu
moreenimuodostelman ja kylän reuna-alueelle.
Uusi tielinja sijoittuu historiallisen kylän ja pellon rajapintaan, maakunnallisesti
merkittävälle maisema-alueelle. Linjaus erkanee Vinkkilän kylän kulmalla maisemaa
seurailevasta Kaukolantiestä, joka on ollut alueen päätie jo varhain. Pirkanmaan
maakuntamuseon näkemyksen mukaan uusi tieyhteys hyvin vanhassa kylä- ja
viljelysmaisemassa on merkittävä muutos, joka tulisi myös todeta kaavaselostuksessa
osana vaikutustenarviointia. Uuden tielinjauksen yhteydessä Kaukolantien
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läpiajoyhteys katkaistaan kylän pohjoispuolelta, mitä on pidettävä kylämaiseman ja
rakennusperinnön säilymisen kannalta myönteisenä vaikutuksena.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että kaavamerkintöjä on
täydennetty lausunnon 554/2021 perusteella. Maakuntamuseo huomauttaa kuitenkin,
että arkeologisessa inventoinnissa ei ole tarkastettu mahdollista muinaisjäännöstä,
Vinkkilän historiallista kylänpaikkaa (mj-tunnus 1000019810), vaikka asiasta oli
huomautettu aiemmissa lausunnoissa. Inventointiraportissa (Mikroliitti Oy, 2021) on
kylänpaikan osalta analysoitu 1700- luvun isojakokarttaa, ja sen tuloksena kohteen
paikannus on varmistunut. Kylänpaikka on merkitty kaavaan aluemerkinnällä
Historiallisen kylätontin alue ja v. 2011 rajauksen mukaisena. Rajaus poikkeaa jossain
määrin isojakokartan analyysin tuloksista, mutta huomioi maastossa v. 2011 havaitut
kiinteät rakenteet. Inventointirajausten alustava luonne sekä rakenneyleiskaavan
tarkkuustaso, kaavamuutoksen sisältö/tarkoitus ja kylätonttimerkinnän määräys
huomioon ottaen Vinkkilän kylänpaikan merkintää voidaan pitää sopivana ja riittävänä.

Kaavanlaatijan vastine:
-

Kaavaselostuksen vaikutustenarviointia on täydennetty maakuntamuseon
esittämällä tavalla.

2. Pirkanmaan ELY-keskus, 8.11.2021 annetun lausunnon pääsisältö
Väylävirasto on laatimassa suunnitelmaa Tampere - Pori ratayhteyden turvallisuuden
parantamiseksi. Tavoitteena on ensisijaisesti korvata suunnittelujaksolla nykyiset
tasoristeykset tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustella tasoristeykset
turvalaittein tai parantaa muilla tavoin turvallisiksi. Em. suunnitelmaan liittyy Kaukolan
alueella tiesuunnitelma, jossa on esitetty yhdystien 12961, Kaukolantien ja
Vinkkiläntien tasoristeysten poisto. Näiden tilalle esitetään rakennettavaksi yksi uusi
alikulkusilta sekä korvaavat tieyhteydet. Uusi n. 1 km pituinen Kaukolantien tielinja
erkanee nykyisestä kaava-alueen eteläosassa ja maantiellä 249, Sastamalantiellä
oleva Kaukolantien liittymä siirtyy noin 400 metriä länteen päin. Nk. syrjään jäävä
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Kaukolantien osuus nykyisen tasoristeyksen molemmin puolin muuttuu yksityistieksi.
Osayleiskaavaehdotus on yhtenevä valmisteilla olevan tiesuunnitelman kanssa.
Pirkanmaan ELY-keskus ja Sastamalan kaupunki ovat laatineet tiesuunnitelman
”Maantien 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä- Pehtoorinpolun liittymä,
Sastamala”. Suunnitelman mukaan maantien 249 eteläpuolelle rakennetaan
jalankulku- ja polkupyörätie. Jkpp-väylän toteuttamisen aikataulu ei ole tiedossa.
Kaukolantien tasoristeyksen poiston ja uuden maantielle 249 tulevan liittymän sekä
maantien 249 jkpp-väylän suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteensovittamista.
Kaukolantie tulee muuttumaan maankäyttö- ja rakennuslain 83 § mukaisesti
asemakaavoituksen myötä Sastamalan kaupungin kaduksi. Kaavamuutosalue sijoittuu
Kokemäenjoen valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja lisäksi
maakunnallisesti arvokkaalle Vaunujoen kulttuurimaisema-alueelle. Osana kaavan
laadintaa on tutkittu tarkemmin kahta vaihtoehtoa. ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan tämä kaavaehdotuksen pohjaksi valittu vaihtoehto (vaihtoehto 6) on
sovitettavissa alueen kulttuuriympäristöön ja maisemaan.
Valmisteluaineistossa on tunnistettu alueelle maakuntakaavaan 2040 merkityt
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri, joiden huomioon ottaminen suunnittelussa ja
toteutuksessa on vesihuollon kannalta keskeistä ja edellyttää huolellista suunnittelun
yhteensovittamista, kun risteävän tien tasausta muutetaan korkeussuunnassa.
Suunnittelualue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa kaavoitettujen taajamaalueiden ulkopuolelle ja etäälle vesihuoltolaitosten toiminta-alueesta.

Kaavanlaatijan vastine:
-

Merkitään tiedoksi saaduksi ja välitetään kommentit asianosaisille Sastamalan
kaupungin organisaatiossa.

3. Väylävirasto, 13.10.2021 annetun lausunnon pääsisältö
Suunnittelualue sijaitsee Vammalan keskustan länsipuolella Vinkkilän kylän alueella,
Liekoveden länsirannalla. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sastamalantiehen ja
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ulottuu etelässä Kaukolantien puoliväliin. Suunnittelualue käsittää Kaukolantien
pohjoisosan, metsämaata, peltoa sekä kylämäistä asutusta. Alueen halki kulkevat
Vinkkiläntie ja Lielahti – Kokemäki -rataosa. Alueella kulkee myös voimalinja ja
Kaukolantien varteen sekä kylään sijoittuu myös joitakin tunnettuja muinaisjäännöksiä.
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa rataturvallisuuden parantaminen
osoittamalla uusi yhteys Kaukolantieltä Sastamalantielle ja samalla mahdollistaa
vanhan tasoristeyksen poisto ja alikulun rakentaminen uudelle tieyhteydelle.
Kaavamuutos liittyy Väyläviraston hankkeeseen, jossa rataturvallisuuden
parantamiseksi korvataan tasoristeyksiä alikuluilla tai muilla ratkaisuilla Tampere – Pori
-rataosuudella.
Kaukolantien tasoristeys
Suunnittelualueella sijaitsee nykyinen Kaukolantien tasoristeys (rata-km 0248+0635).
Osayleiskaavaehdotuksessa tasoristeys on esitetty korvattavan tasoristeyksen
länsipuolelle osoitetulla uudella tieyhteydellä, joka alittaisi radan. Kaavaehdotuksessa
esitetty ratkaisu on yhtenevä Väyläviraston valmisteleviin Tampere – Pori tasoristeyksien poistamishankkeen suunnitelmiin nähden.
Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta
lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Kaavanlaatijan vastine:
-

Merkitään tiedoksi saaduksi.

4. Caruna Oy, 12.10.2021 annetun lausunnon pääsisältö
Nykyinen suurjännitteinen jakeluverkko
Kaava-alueella sijaitsee Caruna Oy:n 110 kV:n voimajohto Kaukola-Tyrvää sekä
Sastamalan sähköasema. Lisäksi alueella sijaitsee jakeluverkon 20 kV:n ja 0,4 kV:n
kaapeleita ja ilmajohtoa.
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Carunan sähköverkko on esitetty Liitteen 1 kuvassa, jossa 110 kV:n voimajohto on
esitetty punaisella viivalla ja sähköasema punaisella neliöllä. 20 kV:n verkko on esitetty
sinisellä ja 0,4 kV:n verkko vihreällä. Maakaapelit on esitetty katkoviivalla ja ilmajohdot
yhtenäisellä viivalla.
Muuta huomautettavaa
Mikäli Carunan sähköverkkoon kohdistuu siirto- tai muutostarpeita, vastaa muutosta
haluava taho muutoksesta aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.

Kaavanlaatijan vastine:
-

Merkitään tiedoksi saaduksi.
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30.6.2021 päivätystä luonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot sekä
kaavoittajan vastineet niihin:
1. Pirkanmaan maakuntamuseo
2. Pirkanmaan ELY-keskus

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.7-16.8.2021.

Lausunnot ja mielipiteet:
1. Pirkanmaan maakuntamuseo, 30.8.2021 annetun lausunnon
pääsisältö

Maakuntamuseon on antanut lausunnon kaavan osallistumis- ja arviointivaiheessa diar
221/19.4.2021), jolloin uusi tielinja sijoittui kylän eteläpuolelle olevalle peltoalueelle.
Maakuntamuseo on osallistunut hankkeen, Kaukolantien tiesuunnitelman
ympäristökokoukseen 19.5.2021 sekä 17.6.2021, jossa useista vaihtoehdoista
valikoituivat jatkosuunnitteluun kylään tai kylän eteläpuolelle, pellon reunaan sijoittuvat
vaihtoehdot. Kokouksessa maakuntamuseo esitti rakennetun ympäristön ja arkeologian
selvityksiä vaihtoehtojen tarkastelun taustaksi.

Linjausvaihtoehtoja oli kaksi. VE5: Uusi risteys sijoittuisi Vinkkilän kyläkeskustaan ja
tielinja linjattaisiin kiinteistöjen välistä. VE6: Risteys sijoittuisi kylän eteläpuolelle, pellon
reunaan ja tielinjaus lähelle pellon ja kylämaiseman rajapintaa.
Vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin pohjaksi on tielinjoista laadittu hyvät
havainnekuvat sekä rakennetun ympäristön selvitys, Kaukolantie – Vinkkiläntie,
tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelman rakennusinventointi, FCG 2021. Rakennetun
ympäristön selvityksessä on käyty läpi vaihtoehtojen rakennetut ympäristöt ja historia.
Selvitys antaa riittävät lähtötiedot rakennetusta ympäristöstä, ja johtopäätöksissä on
arvioitu vaihtoehtojen vaikutuksia kiinteistökohtaisesti. Vaihtoehtojen vaikutukset
kokonaisuuteen, kyläkuvaan ja maisemaan jäävät kuitenkin puuttumaan.
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Selvitysaineiston ja havainnekuvien pohjalta maakuntamuseo toteaa seuraavaa.
Tielinjan ja risteyksen sijoittaminen kyläkeskustaan (VE5) aiheuttaisi vanhojen
talousrakennusten purkamista ja toisi täysin uuden rakenteen ja mitoituksen
pienipiirteiseen kylämaisemaan. Vaikutukset olisivat merkittävät rakennetussa
ympäristössä. Tielinjan sijoittaminen pellon reunaan (VE6) säilyttää kylän rakennetun
ympäristön, ja vanha tielinja jäisi kyläalueella päättyväksi paikallistieksi, mikä on kylän
rakennetun ympäristön säilymistä turvaava ratkaisu. Pellolle, kyläharjanteen reunaan
sijoittuvalla vaihtoehdolla on uutena elementtinä merkittäviä maisemavaikutuksia.
Vaikutuksia lieventää tielinjan sijoittaminen pellon reunaan ja taustalla oleva matala
kyläharjanne, johon tielinja kaukomaisemassa sulautuu. Tien matalalla
korkeusasemalla on mahdollista sulauttaa tielinjaa paremmin peltomaisemaan.
Maakuntamuseo pitää VE 6:n tielinjan sijoittamista kylän vanhimmille pelloille, ja
uudeksi merkittäväksi maisemaelementiksi epäsuotuisana, mutta vaihtoehdot arvioiden
hyväksyttävissä olevana ratkaisuna.
Rakenneosayleiskaavan selostuksessa ja kaavakartassa on huomioitu kaava- ja
muutosalueelle sijoittuvat kaksi valtakunnallista ja maakunnallista maisema-aluetta.
Vaunujoen kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema (mkm) ja
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai
maa-kunnallisesti arvokas maisema-alue (Ma). Selostuksessa maakunnallinen on
mainittu maakunnalliseksi arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Se tulisi korjata
kulttuurimaisemaksi.

Arkeologisen perinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että hankkeeseen liittyen on
tehty tielinjavaihtoehtojen arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy, 2021), jonka tuloksia
on käsitelty em. kokouksessa 17.6.2021. Maakuntamuseo on neuvottelussa todennut,
että inventointiraportista puuttuu Museoviraston ohjeiden mukaisia tietoja Vinkkilän
historiallisesta kylänpaikasta, ja edellyttänyt raportin täydentämistä konsultille
lähetettyjen kommenttien pohjalta. Täydennetty raportti tulee lähettää arvioitavaksi
Pirkanmaan maakuntamuseoon ja liittää hyväksynnän jälkeen kaava-aineistoon
nykyisen version tilalle.
Maakuntamuseo huomauttaa, että kaavaluonnokseen ei ole merkitty Vinkkilän
historiallista kylänpaikkaa. Myös Liuhalan kylänpaikka on jäänyt merkitsemättä, vaikka
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maakuntamuseo on sitä esittänyt aiemmassa lausunnossaan. Kaavamerkintöjen
lisääminen keskiajalla syntyneiden kylien kohdille on tärkeää arkeologisen
kulttuuriperinnön turvaamiseksi.
Päivitetty kaavaluonnos ja täydennetty selvitysaineisto tulee lähettää
maakuntamuseolle lausuntoa varten.

Kaavanlaatijan vastine:
-

Kulttuurimaisemaa koskeva virhe on korjattu selostukseen.

-

Pirkanmaan maakuntamuseossa hyväksytty arkeologinen inventointi liitetään
kaava-aineistoon viimeistään kaavan hyväksymisvaiheessa.

-

Kaavaehdotukseen on merkitty kylänpaikat.

-

Kaavaehdotus lähetetään maakuntamuseolle lausuntoa varten.

2. Pirkanmaan ELY-keskus, 23.8.2021 annetun lausunnon pääsisältö
(sähköpostikommentti)

Liikennepuolen kommentit:
”Väylävirasto on laatimassa tiesuunnitelmaa Tampereen ja Porin välisen ratayhteyden
turvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on ensisijaisesti korvata suunnittelujaksolla
nykyiset tasoristeykset tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustella tasoristeykset
turvalaittein tai parantaa muilla tavoin turvallisiksi. Tiesuunnitelman tavoitteena on
sulkea yhdystien 12961, Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset. Näiden tilalle
esitetään rakennettavaksi yksi uusi alikulkusilta sekä korvaavia tieyhteyksiä.
Kaukolantie sijoittuu Sastamalan keskustan rakenneosayleiskaava-alueelle, jossa
tielinja on osoitettu nykyiselle sijainnilleen Yhdys-tie/kokoojakatu -merkinnällä.
Lausunnolla olevassa rakenneosayleiskaavan muutosluonnoksessa Kaukolantie,
Yhdystie/kokoojakatu on esitetty siirrettäväksi pohjoispäästään uudelle paikalle siten,
että uusi tielinja erkanee nykyisestä kaava-alueen eteläosassa. Maantiellä 249,
Sastamalan-tiellä oleva Kaukolantien liittymä siirtyisi noin 400 metriä länteen päin.
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Pirkanmaan ELY-keskus ja Sastamalan kaupunki ovat laatineet tiesuunnitelman
”Maantien 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä-Pehtoorinpolun liittymä,
Sastamala”. Suunnitelman mukaan maantien 249 eteläpuolelle rakennetaan
jalankulku- ja polkupyörätie. Jkpp-väylän toteuttamisen aikataulu ei ole tiedossa.
Kaukolan-tien tasoristeyksen poiston ja uuden maantielle 249 tulevan liittymän sekä
maantien 249 jkpp-väylän suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteensovittamista.
Kaukolantie tulee muuttumaan maankäyttö- ja rakennuslain 83 § mukaisesti
asemakaavoituksen myötä Sastamalan kaupungin kaduksi.”
Vesihuolto:
Valmisteluaineistossa on tunnistettu alueelle maakuntakaavaan 2040 merkityt
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri, joiden huomioon ottaminen suunnittelussa ja
toteutuksessa on vesihuollon kannalta keskeistä ja edellyttää huolellista suunnittelun
yhteensovittamista, kun risteävän tien tasausta muutetaan korkeussuunnassa.
Suunnittelualue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa kaavoitettujen taajamaalueiden ulkopuolelle ja etäälle vesihuoltolaitosten toiminta-alueesta.

Kaavanlaatijan vastine:
-

Merkitään tiedoksi saaduksi ja välitetään kommentit asianosaisille Sastamalan
kaupungin organisaatiossa.
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22.2.2021 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut
mielipiteet ja lausunnot sekä kaavoittajan vastineet niihin:
1. Pirkanmaan maakuntamuseo

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

Lausunnot ja mielipiteet:
1. Pirkanmaan maakuntamuseo, 23.4.2021 annetun lausunnon
pääsisältö
Uusi tielinja on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Kokemäenjokilaakson
kulttuurimaisema. Tielinja ja Kaukolantien liittymä sijoittuvat kaakkoispäässä Vinkkilän
kylän vanhalle kyläpellolle, pohjoispuolen harjanteella olevan kyläntontin edustalle.
Vinkkilän maakirjakylässä oli neljä taloa 1540-luvulla, vanhalla kylätontilla ovat
säilyneet Ränkin ja Katilan tilakeskukset. Harjan-teen päässä, Kaukolantien varrella
sijaitseva kylä muodostaa kiintopisteen alavassa ja avarassa viljelymaisemassa, joka
avoimena tilana jatkuu itäpuolella Kokemäenjoen vesistöön kuuluvana Liekoveden
maisemana. Harjannetta ja jokimaisemaa seuraileva Kaukolantie pohjautuu vanhaan
kyliä yhdistäneeseen tielinjaan.
Maakuntamuseon näkemyksen mukaan uuden, suoraviivaisen tielinjan rakentaminen
vanhaan kylä-, tie- ja viljelymaisemaan ei ole maisemahistoriallisesti suositeltavaa.
Vanhimpien peltoalueiden jakamista tielinjoilla olisi hyvä välttää. Maa-kuntamuseo
toivoo tutkittavan vaihtoehtoisia tielinjauksia sekä esittää, että hankkeen vaikutusten
arvioinnin pohjaksi laaditaan maisemaselvitys.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että
kaavamuutosalueella sijaitsee neljä kiinteää muinaisjäännöstä: kivikautiset asuinpaikat
Liuhalantie (kaksiosainen, mj-rekisteritunnus 1000019873) ja Kaukolantie
(1000019874) sekä röykkiöryhmät Seppä (912010023) ja Vinkkilän saha (912010024).
Koh-teet on merkitty voimassa olevaan yleiskaavaan, ja ne tulee merkitä myös
laadittavaan kaavaan. Alueen pohjoisosassa sijaitsee lisäksi muu
kulttuuriperintökohde, Liuhalan historiallinen kylänpaikka (mj-tunnus 1000019807), jota
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maakuntamuseo esittää myös merkittäväksi kaavaan s-merkinnällä. Lisätietoja saa
maakuntamuseolta.
Kaavamuutosalue sijoittuu suureksi osaksi maa-kuntakaavan arkeologisen perinnön
ydinalueelle, johon liittyvä määräys velvoittaa ottamaan arkeologisten kohteiden
ympäristö ja maisema korostetusti huomioon.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan yleiskaavan vaikutusten arvioinnin tueksi
laaditaan tarpeelliset selvitykset, kuten arkeologinen inventointi. Maakuntamuseo
toteaa, että arkeologisen inventoinnin toteuttaminen vähintään muuttuvan maankäytön
alueilla on perusteltua ja tärkeää. Suunniteltavat uudet tielinjat lähiympäristöineen tulisi
tutkia tarkkuusinventoinnin menetelmin ainakin peitteisessä maastossa ja
arkeologisesti potentiaalisilla peltoalueilla. Inventoinnissa tulee tar-kastaa mm.
mahdollinen muinaisjäännös, historiallinen Vinkkilän kylänpaikka (mj-tunnus
1000019810), joka sijaitsee esitetyn uuden tielinjan vieressä. Inventoinnissa on
esitettävä kohteelle perusteltu rajaus ja suojelustatus.
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. Raportin lisäksi
museolle on toimitettava kohteiden sijaintitiedot ja rajaukset digitaalisena
paikkatietomuodossa.
Arkeologista kulttuuriperintöä koskevien vaikutusten arvioinnin tarve on lisättävä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (kohta 4). Lisäksi kaavan tavoitteisiin (2.7) on
lisättävä kulttuuriympäristön vaalimisen edistäminen MRL 5 §:n mukaisesti.
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Kaavanlaatijan vastine:
-

Linjausta on mietitty eri vaihtoehtojen kautta uusiksi ja linjausvaihtoehtoja on
käsitelty viranomaispalavereissa, joissa on ollut myös mukana Pirkan-maan
maakuntamuseon edustajia. Suunnittelupalavereiden seurauksena on päädytty nyt
esitettävään linjausvaihtoehtoon, jonka katsottiin olevan vähiten haitallisia
vaikutuksia aiheuttava vaihtoehto.

-

Yleiskaavaan on merkitty samat muinaisjäännökset kuin voimassa olevassa
osayleiskaavassakin. Yleis-kaavaan ei ole merkitty muita kulttuuriperintökohteita,
sillä ne eivät ole muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä ja niiden
huomioon ottaminen on näkemykseni mukaan tarkoituksenmukaisempaa
asemakaavatasolla.

-

Tielinjauksen alueelta on laadittu arkeologinen inventointi, joka on kaavan liitteenä.

-

Vaikutusten arvioinnin tarve ja kulttuuriympäristön vaalimisen tavoite on lisätty
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola
Sastamalan kaupunki - maankäyttö

Sivu 1/8

Yhteyshenkilö

Asiakas

Soile Turkulainen

Väylävirasto

Puhelin

010 33 31525
Sähköposti

soile.turkulainen@afry.com
Pvm.

17/09/2021
Projektiviite

101016885-001

Sastamala, Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto

Tiesuunnitelman luontoselvitys
1

Johdanto

Tämä luontoselvitys on tehty Sastamalaan Kaukolantien-Vinkkiläntien tasoristeysten poistoa
varten. Selvityksessä kartoitettiin alueen luonnonympäristön nykytila sekä mahdolliset luontoarvot. Selvityksen tekivät biologit FM Soile Turkulainen ja FT Petri Lampila AFRY Finland Oy:stä.

2

Selvitysalue

Selvitysalue sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sastamalan kaupungissa noin kahden kilometrin päässä keskustan länsipuolella. Selvityksen kohteena olivat suunnitellut uudet tielinjaukset
idässä Kaukolantiellä ja lännessä Vinkkiläntiellä (kuva 1). Kaukolantiellä tutkittiin kaksi eri vaihtoehtoa. Kaikki linjaukset olivat noin kilometrin mittaisia.

Kuva 1. Ote yleiskarttaluonnoksesta 20.5.2021. Selvitykseen sisältyneet uudet tieyhteydet olivat M1 Kaukolantiellä (läntinen vaihtoehto VE5 lilalla ja itäinen vaihtoehto VE6 sinisellä) sekä
Y1 Vinkkiläntiellä (vihreällä). Kartalle on rajattu aikaisemmassa luontoselvityksessä tunnistetut
liito-oravalle ja viitasammakolle sopivat elinympäristöt (vihreällä ja sinisellä rasteroinnilla) sekä
muinaismuistoalueet (ruskealla rasteroinnilla).

3

Menetelmät

3.1

Lähtötiedot

Luontoselvitystä varten oli käytettävissä maantien 249 (Sastamalantien) parantamista varten
tehty luontoselvitys (Ramboll Finland Oy 2020). Siinä on tunnistettu Sastamalantien varresta
liito-oravalle ja viitasammakoille sopivia elinympäristöjä (kuva 1).

Sivu 2/8

Selvitysalueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita, luonnonsuojelualueita tai muita valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita (SYKE 2021). Sieltä ei ole tiedossa havaintoja uhanalaisista tai
muuten huomionarvoisista lajeista (Suomen Lajitietokeskus 2021). Maaperä on peltojen kohdalla savea ja metsäisissä kohdissa hiekkamoreenia (GTK 2021).

3.2

Maastokartoitukset

Suunniteltujen tielinjausten kohdat tarkistettiin maastokäynnillä 26.5.2021. Erityisesti tarkistettiin liito-oravan esiintyminen sekä arvioitiin, onko alueilla muita luontoarvoja tai tarvetta lisäselvityksille. Käynnin perusteella katsottiin tarpeelliseksi tarkistaa Kaukolantien itäisen linjausvaihtoehdon (VE6) kohdalle sijoittuvat rakennukset (Impolan kaksi aittaa ja sauna) lepakoiden
varalta.
Lepakkoselvitys tehtiin yhden käyntikerran kartoituksena aktiividetektoria (Pettersson M500385 ultraäänimikrofoni + BatRecorder-sovellus) apuna käyttäen. Tarkkailua tehtiin rakennusten
kohdalla ja muutaman sadan metrin säteellä niistä. Lisäksi rakennuksia tutkittiin ulkoa etsien
merkkejä lepakkojen läsnäolosta (mahdolliset selkeät kulkuväylät ulos päivehtimiskoloista, ulosteet). Pääasiallinen kartoituskäynti tehtiin yöllä 7.-8.6.2021, noin kello 22:30-01:30. Kartoituksen aikaan yö oli tyyni, puolipilvinen ja erittäin lämmin (alussa +18° C, lopussa +14° C), joten
olosuhteita voidaan pitää ihanteellisina. Kartoituksen tarkoituksen oli selvittää, onko rakennuksissa lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja tai onko alue Suomen lepakkotieteellisen seuran ohjeessa mainittu muu tärkeä lepakkoalue (SLTY 2012).

4

Tulokset

4.1

Kaukolantie

4.1.1

Yleispiirteet

Läntinen vaihtoehto VE5 sijoittuu eteläosassa pellolle noin 500 metrin matkan (kuvat 1 ja 2).
Itäinen vaihtoehto VE6 taas kulkisi eteläosassa ensin mäenkumpareen pihapiirien kautta ja sitten metsän kautta (kuvat 1 ja 2). Impolan pihapiirin pohjoisreunalla VE6 sijoittuisi entisen navetan pohjoispuolelta kulkevan kapean soratien kohdalle sekä navetan luoteispuolella sijaitsevien vanhan saunan ja kahden vanhan aitan kohdalle (kuva 2). Ennen navetan päätyä tietä
reunustava muutamat nurmikko, muutamat kuuset ja nuoret lehtipuut (kuva 3). Navetan päädystä eteenpäin tien reunoilla kasvaa kookkaita tuomia.
Navetan toisella puolella avoin piha, joka on jäänyt pois käytöstä ja kasvaa mm, vadelmaa ja
korkeita heiniä ja ruohoja kuten nurmipuntarpäätä, koiranheinää, koiranputkea, voikukkaa,
maitohorsmaa, nokkosta, pelto-ohdaketta ja pujoa. Matalakasvuisimmassa kohdassa keskiosassa kasvaa vähän siankärsämöä, piharatamoa, nurmitädykettä, paimenmataraa ja syysmaitiaista. Käyttämättöminä olleiden saunan ja aittojen ympärille on kasvanut nuoria koivuja ja
raitoja, jotka lähes peittävät ne (kuvat 4 ja 11).
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Haapakka
aitat ja sauna

Impola

Katila

Kuva 2. Kaukolantien suunniteltujen uusien tielinjausten vaihtoehtoiset paikat eteläosassa (lila
vaihtoehto VE5 ja sininen vaihtoehto VE6) sekä rakennusinventoinnin (FCG Oy 2021) mukaiset
talojen nimet, aittojen ja saunan sijainti ja haitallisen vieraslajin jättipalsamin kasvupaikka (punainen tähti). Ilmakuva: Maanmittauslaitos 2021.

Kuvat 3 ja 4. Talojen välinen soratie sekä rehevää niittyä ja pensaikkoa Impolan pihapiirin
pohjoisreunalla vaihtoehdon VE6 kohdalla.
Navetan päätyyn ja varsinkin länsipuolelle on levinnyt haitallista vieraslajia jättipalsamia (Vieraslajit.fi 2021). Jättipalsami kuuluu EU:n vieraslajiluettelon lajeihin, joita ei saa kasvattaa eikä
päästää ympäristöön. Jättipalsamikasvuston laajuus tulee tarvittaessa arvioida paremmin loppukesällä, sillä maastokäynnin aikaan alkukesällä kasvit olivat vasta taimella. Navetan länsipuolelle on kasvanut käytön loppumisen jälkeen myös runsaasti terttuseljapensaita. Terttuselja
kuuluu Suomessa haitallisiksi arvioituihin vieraslajeihin (Vieraslajit.fi 2021). Jos hankkeessa
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valitaan VE6 vaihtoehto, tulee rakentamisen aikaan kiinnittää huomiota siihen, että haitalliset
vieraslajit eivät leviä maamassojen mukana uusille kasvupaikoille.
Mäenkumpareella VE5:n pohjoispuolella ja VE6:n kohdalla ei havaittu maastokäynnillä ketomaista tai muuten lajistoltaan monipuolista perinnebiotooppeja tai paahdeympäristöjä. Pihapiirien reunojen hoitamattomat osat ovat reheviä ja kasvavat korkeita heiniä ja ruohoja.
Vinkkiläntien pohjoispuolella on VE6:n kohdalla ensin nuorta koivikkoa ja koivu-kuusisekapuustoa (kuva 5). Pensakerroksessa on lehtipuiden vesoja ja kenttäkerroksessa tuoreen kankaan
lajeja kuten mustikkaa, puolukkaa, valkovuokkoa, metsäalvejuurta ja metsätähteä. Loppuosassa ennen peltoa on taimikkoa, siemenpuumäntyjä ja muutamia kookkaita koivuja (kuva 6).
Maaperä on osin hieman kosteaa, ja kosteimman kohdan kenttäkerroksessa on mm. vähän mesiangervoa ja hiirenporrasta. Sekä VE6 että pelto-osuuden jälkeen pohjoiseen kaartuva VE5
kulkisivat jälkimmäisen metsäkuvion kautta. Pellon reunassa on iso kivi.

Kuvat 5 ja 6. Nuorta koivikkoa vaihtoehdon VE6 kohdalla Vinkkiläntien pohjoispuolella ja taimikkoa ja siemenpuumäntyjä hieman pohjoisempana molempien vaihtoehtojen kohdalla.
Pohjoisosassa VE5 ja VE6 sijoittuvat samalle kohdalle. Radan molemmilla puolilla on peltoa.
Radan ja Sastamalantien välissä on sähköaseman etelä- ja itäpuolella hakkuualue sekä sen reunoilla nuorta sekapuustoa (kuvat 7, 8 ja 9).

Kuvat 7 ja 8. Hakkuualue ja nuorta puustoa radan ja Sastamalantien välissä sähköaseman itäpuolella. Kuvat on otettu sähköaseman kohdalta etelään ja pohjoiseen. Liito-oravalle soveltuvan
metsän reuna näkyy oikealla olevan kuvan oikeassa reunassa.

Sivu 5/8

4.1.2

Liito-orava

Kaukolantien kummankaan vaihtoehtoisen tielinjauksen kohdalla ei havaittu merkkejä liito-oravista (VE5 ja VE6 kuvassa 1). Radan eteläpuolella on VE5:n kohdalla on taimikossa kaksi kolohaapaa ja eteläosan pihoissa kasvaa VE6:n lähellä muutamia isoja kuusia. Niiden alla ei ollut
papanoita, eikä kummallakaan alueella ole laajempaa liito-oravalle sopivaa elinympäristöä.
Pohjoisosassa, rautatien ja Sastamalantien välissä, linjaus on vaihtoehdoissa sama. Sen itäpuolelle Sastamalantien varteen sijoittuu kuusivaltaisen sekametsä metsäkuvio, joka on arvioitu
liito-oravalle sopivaksi elinympäristöksi vuonna 2020 tehdyssä luontoselvityksessä (Ramboll
Finland Oy) (kuvat 1 ja 9). Keväällä 2021 metsikkö oli ennallaan. Lähellä metsikön reunaa havaittiin kolohaapa kuten aikaisemmassakin selvityksessä (kuva 9). Toinen kolohaapa havaittiin
etelämpänä hakkuualueen eteläreunalla (kuva 9). Kolohaapojen tai alueen muiden puiden alla
ei ollut papanoita. Suunniteltu tielinjaus sijoittuu pääosin hakkuulle (kuvat 7,8 ja 9). Liito-oravalle soveltuva metsikkö ja kolohaavat jäävät sen ulkopuolelle, niin ettei rakentaminen vaaranna
niiden säilymistä.

Kuva 9. Kaukolantien suunnitellun uuden tielinjauksen paikka pohjoisosassa (lila ja sininen viiva,
paikka on sama molemmissa vaihtoehdoissa VE5 ja VE6) sekä liito-oravalle soveltuva elinympäristö (vihreä rajaus) ja havaitut kolohaavat (oranssit tähdet). Ilmakuva: Maanmittauslaitos
2021.
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4.1.3

Lepakot

Lepakkoselvityskäynnillä kesäkuun alussa ei tehty havaintoja lepakoista, Kaukolantien vaihtoehdon
VE6 kohdalla sijaitsevissa kahdessa aitassa ja saunassa ei havaittu merkkejä lepakoiden oleskelusta
(kuvat 2, 10 ja 11). Tuloksista on pääteltävissä, että alueella ei suurella todennäköisyydellä ole

lepakoiden käyttämää lisääntymis- tai levähdyspaikkaa.
Vaikka yleensä lepakkokartoituksiin suositellaan kolmea käyntikertaa, voidaan yhtä käyntikertaa pitää tässä tapauksessa riittävänä. Mikäli alueella olisi lepakkoyhdyskunta, niistä olisi havaittu merkkejä rakennuksissa ja/tai havaittu saalistelevia yksilöitä detektorikartoituksessa.
Alueella oltiin tarkkailemassa hyvissä ajoin ennen auringonlaskua (jolloin lepakot yleensä lähtevät päivälepopaikoistaan), ja tarkkailua jatkettiin pimeimpään yön hetkeen asti.
Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49
§) kielletty. Koska tutkittuihin rakennuksiin ei sijoitu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, ei niiden purkamiselle tai siirtämiselle tarvittaessa ole lepakoista johtuvaa estettä.
Vaikka kohdekäynnillä ei havaittu lepakoita, on vesistön lähelle sijoittuva mäkialue pihapiireineen ja useine vanhoine rakennuksineen silti mahdollista lepakoiden esiintymisaluetta. Lepakot
vaihtavat usein saalistusalueitaan kesän mittaan, ja lepakoiden ajoittaista esiintymistä alueella
voidaan pitää todennäköisenä. Yksittäisten lepakoiden esiintyminen alueella ei rajoita alueen
maankäyttöä.

Kuvat 10 ja 11. Lepakkoselvityksessä tarkistettu saunarakennus ja toinen vanhoista aitoista.

4.2

Vinkkiläntie

Vinkkiläntielle suunnitellun jatkon (Y1 kuvassa 1) kohdalla on pääosin peltoa (kuva 11). Pohjoisosassa on radan ja Maijalan pihatien välissä pieni maakaistale, joka ei ilmeisesti ole viljelykäytössä (kuva 13). Siinä kasvaa rehevää heinä- ja ruohokasvillisuutta kuten nurmipuntarpäätä,
voikukkaa ja maitohorsmaa. Pihatien mutkan kohdalla, on sijainnut vuoden 1961 peruskartan
mukaan kaksi rakennusta. Paikalla on ilmeisesti niihin liittyen jäljellä muutamia kivenlohkareita
ja herukkapensaita.
Pellon keskivaiheilla virtaa painanteessa oja radan ali Kokemäenjokeen. Ojan varressa ja ojassa
kasvaa mm. pieniä pajuja, mesiangervoa, rentukkaa, leveäosmankäämiä, järvikortetta ja korpikaislaa.

Sivu 7/8

Juvat 12 ja 13. Peltoa Vinkkiläntielle suunnitellun jatkon kohdalla ja pieni viljelemätön niittylaikku
Maijalan pihatien ja radan välissä.

5

Johtopäätökset

Suunniteltujen tielinjausten kohdalle ei sijoitu luonnonsuojelulain (29 §) suojeltuja luontotyyppejä, vesilailla (2 luku 11 §) suojeltuja vesiluontotyyppejä, metsälain (10 §) erityisen tärkeitä
elinympäristöjä tai uhanalaisiksi arvioituja luontotyyppejä (Kontula & Raunio 2018). Sieltä ei ole
tiedossa havaintoja uhanalaista lajeista eikä luontodirektiivin liitteen IV lajeista.
Kohdekäynneillä ei tehty havaintoja liito-oravasta eikä lepakoista. Kaukolantien itäisen vaihtoehdon VE6 kohdalla sijaitsevissa kahdessa aittarakennuksessa ja yhdessä saunassa ei arvioitu
olevan lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Kaukolantien itäisen vaihtoehdon VE6 kohdalla kasvaa yhdessä kohdassa jättipalsamia, joka kuuluu koko EU:n alueella haitallisiin vieraslajeihin.
Kaukolantien vaihtoehtoisista linjauksista VE5 on luontovaikutuksiltaan vähän parempi, sillä se
sijoittuu suureksi osaksi pellolle, ja tarve puiden kaatamiseen on vähäisempi. Kummankaan
vaihtoehdon toteuttamiselle ei luontoselvityksen perusteella ole estettä. Vinkkiläntien YI-linjauksen kohdalla on peltoa eikä erityisiä luontoarvoja.
Luontoselvityksen maastokäynnit tehtiin alkukesällä, mistä voi aiheutua hieman epävarmuutta
tuloksiin. Muille käynneille ei kuitenkaan nähty tarvetta.
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