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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavamuutos koskee Sastamalan Keskustan kaupunginosan korttelia 42 puisto-, 

uimalaitos- tai ranta-aluetta, vesialuetta sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta.   

 

Asemakaavat tai niiden osat, joita muutetaan ovat: 

• Keskustan korttelin 7 osan asemakaavan muutos, joka on tullut voimaan 2.8.2016 

• Entisen maidontarkastamon asemakaavan muutos, joka on hyväksytty 29.3.2010. 

• Vammalan kaupungin I kaupunginosan kortteleiden 1a, 1-12, 12a, 13-16, 16x,17-26, 
26x, 27-40 ja Sylvään kaupunginosan korttelin 8 sekä niihin liittyvien puisto-, katu-ym. 
alueiden asemakaavan muutos Marttilan kylän tilan RN:o 38 asemakaava, vahvistettu 
1974. 

 

Selostus koskee 3.5.2022 päivättyä asemakaavakarttaa. 

1.2 Kaava-alueen sijainti  

Suunnittelualue sijaitsee Keskustan kaupunginosassa Pororannan alueella rajautuen 

Onkiniemenkatuun, Kävelykatuun, Saarikatuun sekä Liekoveteen. Suunnittelualue käsittää 

korttelin 42 sekä vesialuetta, puistoa, uimalaitos- ja ranta-aluetta sekä urheilu- ja 

virkistyspalveluiden aluetta.  

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin n. 3,5 ha. 
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Kuva 1: Kaavamuutoksen sijainti ilmakuvassa, kantakartta taustalla.  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on Pororannan asemakaavan muutos.  

Asemakaavan työnumero on A 083/2019. 

 

Kaavamuutos on eriytetty A_067 Torin ympäristön asemakaavan muutoksesta 

luonnosvaiheesta lähtien. 

 

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on Pororannan alueen kehittäminen viihtyisänä 

puisto- ja ranta-alueena sekä mahdollistaa rantasaunan rakentaminen uimarannan 

yhteyteen sekä uusien kerrostalojen rakentaminen purettavan päiväkodin paikalle. Lisäksi 

mahdollistetaan opistorakennukselle laajemmat käyttömahdollisuudet osoittamalla sille 

kaavalla uusi käyttötarkoitus. Kaavamuutoksen pohjana käytetään Pororannan osalta 

Sastamalan keskustan alueelta laadittua viitesuunnitelmaa, joka on laadittu ideakilpailun 

tuottaman yleissuunnitelman pohjalta ja jota on palautteen ja ympäristölautakunnassa 

käytyjen keskustelujen pohjalta muokattu nykyiseen muotoonsa syksyn 2021 aikana. 

Suunnitelma tulee kehittymään edelleen kaavasuunnittelun yhteydessä. 
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Asemakaavan muutoksen pohjana käytettävä viitesuunnitelma pohjautuu alun perin 

keskusta-alueesta laadittuun yleissuunnitelmaan, jonka ovat laatineet arkkitehti SAFA Mikko 

Siltanen, rakennusarkkitehti AMK Mika Saarikangas ja arkkitehti SAFA Elina Ahdeohja. Työ 

tilattiin arkkitehtitoimisto Siltanen & Laakso Oy:lta. Suunnittelijat voittivat Sastamalan 

ydinkeskustan ideakilpailun Promenadi-nimisellä työllään ja laativat Sastamalan 

ydinkeskustan yleissuunnitelman voittotyön, ideakilpailusta saatujen ideoiden ja kaupungin 

asettamien tavoitteiden pohjalta. 

 
Ydinkeskustan ideakilpailu käytiin 1.10.2018-31.1.2019 ja palkintojenjakotilaisuus pidettiin 

27.4.2019. Kilpailutöitä tuli määräaikaan mennessä 50 kpl, joista arvosteluun voitiin ottaa 48 

kilpailuehdotusta. Kilpailutöiden tavoitteena oli lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja alueen 

houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Keskustan tulisi nykyistä 

enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia järven rannalla. Arkkitehtuurin ja massoittelun tulee 

vahvistaa keskustan kaupunkimaista ja tehokasta ilmettä. 

 

Yleissuunnitelmaa esiteltiin 11.11.2019 Sastamalan kaupungin valtuustoseminaarissa hyvällä 

menestyksellä ja suunnitelmaan oltiin tyytyväisiä. Keskustelua syntyi mm. paikotuksen 

riittävyydestä ja uimahallin sijainnista, jonka katsottiin olevan hyvä ja elinvoimaa tukeva.  

 

Yleissuunnitelma sisältäen viitesuunnitelman valmistui 7.2.2020. Siinä on tutkittu Pororannan 

ja Puistokadun välistä aluetta muuta aluetta tarkemmalla tasolla. Koko 

Yleissuunnitelmamateriaali on tämän kaavamuutoksen liitteenä (liite 2). 
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Kuva 2: Siltanen & Laakso Oy:n laatima viitesuunnitelma Puistokadun ja Liekoveden rajaamalta 

alueelta. Tämä viitesuunnitelma on osa Siltanen & Laakso Oy:n laatimaa yleissuunnitelmaa. 

 

Yleissuunnitelmaa mietittiin uudelleen, sillä todettiin, että sellaisenaan se aiheuttaisi 

keskustan alueelle liikenteellisen ongelman. Yleissuunnitelman pohjalta jatkettiin 

suunnittelua, kun ongelma saatiin ratkaistua. Ratkaisu olisi Saarikadun avaaminen suoraa 

puistokadulle. Viitesuunnitelma laadittiin kaupungin omaan työnä yleissuunnitelman pohjalta 

ja siinä on tutkittu aluetta vielä tarkemmin kuin aikaisemmassa ideakilpailun voittajatyöryhmän 

yleissuunnitelmassa. Lisäksi viitesuunnitelmassa esitettiin vaiheistus eli toimenpiteet ja 

arvioitu suoritusvuosi. Näitä toimenpiteitä olisivat rakenteelliset lähes yksinomaa 

kadun/torialueen rakentamishankkeet. Kaavoitettavat uudet rakennukset lähtisivät 

rakentumaan lähinnä yksityisten hankkeiden kautta. Näin suunnitelma saataisiin palasteltua 

tuleville vuosille sopiviin osiin, jolloin keskustan kehittäminen ei käy kustannusten ja 

ajankäytön osalta liian raskaaksi. Keskustan alueella on myös saneeraustarvetta, joten katu-

/torihankkeet ja saneeraus voidaan yhdistää kustannustehokkaasti. Ympäristölautakunta 

päätti asettaa viitesuunnitelman nähtäville kokouksessaan 15.6.2021 § 78 palautteen 

keräämistä varten.  
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Kuva 3: Kesällä nähtävillä olleen viitsesuunnitelman karttakuva 

 

Sastamalan kaupungin verkkosivuilla julkaistiin palautelomake, johon saatiin 42 vastausta. 

Keskustassa pidettiin myös kaksi tilaisuutta Sastamalan asukkaille. Tilaisuus pidettiin 

aamupäivällä ja iltapäivällä samana päivänä 24.8.2021. Aamupäivän tilaisuuteen saapui 16 

henkilöä ja iltapäivän 11. Lisäksi pidettiin tilaisuudet yrittäjille ja liikennöitsijöille, joita erityisesti 

linja-autoaseman siirto koskee. Palautteen keräämisen jälkeen keskustan suunnittelusta ja 

saadusta palautteesta käytiin keskustelua ympäristölautakunnassa. Tämän pohjalta tehtiin 

muutoksia viitesuunnitelmaan. Kaavamuutos pohjaa tähän viitesuunnitelmaan Pororannan 

osalta. 8.10.2021 päivätty viitesuunnitelma on kaavamuutoksen liitteenä (liite 3). 
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Kuva 4: Muokatun 8.10.2021 päivätyn viitesuunnitelman kartta. Kaavamuutos pohjaa tähän 

suunnitelmaan. 

 

 

Kuva 5: Päivitetyn viitesuunnitelman havainnekuva Pororannasta 
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Kuva 6: Päivitetyn viitesuunnitelman havainnekuva Pororannasta Kävelykadulta kohti Liekovettä 

 

 

Kuva 7: Päivitetyn viitesuunnitelman havainnekuva Pororannan uimrannalta kohti Kävelykatua 
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1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, 
taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
 

• Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma (Sastamalan kaupunki 2014, päivitetty 2019)  

• Vammalan keskustaajaman maisemaselvitys (Vammalan kaupunki 2000)  

• Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan 
liitto 2016) 

• Vammalan keskustan kaupunkikuvallinen inventointi ja kehittämissuositukset (Maa ja Vesi 
Oy, 1990) 

• Vesihuollon tulvariskit Pirkanmaalla (Johanna Rinne, ELY-keskus, raportteja 107/2014) 

• Keskustan vanha pientaloalue, Vammalan rakennuskannan inventointi (Olli-Pekka Hannu, 
1995) 
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2. Tiivistelmä  
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ympäristölautakunnassa 10.12.2019 ja 

kaava on kuulutettu vireille viikolla 51 vuonna 2019. 

 

Luonnosvaiheessa Pororannan osuus Torin ympäristön asemakaavan muutoksesta päätettiin 

eriyttää Pororannan asemakaavan muutokseksi. Luonnos hyväksyttiin nähtäville 

ympäristölautakunnan kokouksessa 14.12.2021 § 147 ja oli nähtävillä 22.12.2021-24.1.2022. 

 

2.2 Asemakaava  

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on Pororannan alueen kehittäminen viihtyisänä 

puisto- ja ranta-alueena sekä mahdollistaa rantasaunan rakentaminen uimarannan 

yhteyteen sekä uusien kerrostalojen rakentaminen purettavan päiväkodin paikalle. Lisäksi 

mahdollistetaan opistorakennukselle laajemmat käyttömahdollisuudet osoittamalla sille 

kaavalla uusi käyttötarkoitus. Kaavamuutoksen pohjana käytetään Pororannan osalta 

Sastamalan keskustan alueelta laadittua viitesuunnitelmaa, joka on laadittu ideakilpailun 

tuottaman yleissuunnitelman pohjalta ja jota on palautteen ja ympäristölautakunnassa 

käytyjen keskustelujen pohjalta muokattu nykyiseen muotoonsa syksyn 2021 aikana. 

Viitesuunnitelmaa on päivitetty edelleen 2022 kaavamuutoksen suunnitteluprosessin 

yhteydessä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaavan lainvoimainen 

hyväksymispäätös on kuulutettu. 
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3 Lähtökohdat  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

3.1.1 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan ydinkeskustassa Pororannan alueella. Suunnittelualue 

käsittää korttelin 42, johon sisältyvät Aittalahden opisto ja purettava päiväkotirakennus. 

Suunnittelualue käsittää myös vesialuetta, puistoa, uimalaitos- ja ranta-aluetta sekä urheilu- 

ja virkistyspalveluiden aluetta. Pororannassa sijaitsevat uimaranta sekä leikkipuisto.  

 

  
Kuva 8: Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Suunnittelualue rajattu 

suurpiirteisesti punaisella 
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3.1.2 Luonnonympäristö  

 

Luonnonolot ja maisema 

Sastamalan keskustan maisemarakennetta tarkasteltaessa sijoittuu asemakaavan 

muutosalue kaakkois-luoteissuunnassa keskustaa halkovalta selänteeltä vesistöön 

laskeutuvalle alueelle (Pororanta). 

 

Kasvillisuus on tyypillistä rakentuneiden piha- ja puistoalueiden kasvillisuutta. Puusto on 

lehtipuuvaltaista. Kohteessa ei ole tiedossa olevia luonnonsuojelukohteita. Suurin osa 

suunnittelualueesta on puistoaluetta. 

 

Vuonna 2000 laaditussa Vammalan keskustaajaman maisemaselvityksessä aittalahden koulu 

(Aittalahden opisto) on merkitty rakennetun historian arvokohteeksi sekä maisema- ja 

kaupunkikuvallisesti merkittäväksi kohteeksi. Alueella ei raportin mukaan ole todettu erityisiä 

maisemallisia häiriötekijöitä tai maisemaan liittyviä ongelmakohtia. 

 

Alue ei kuulu pohjavesialueeseen.  

 

Maaperä 

Maaperältään alue on hiekkamoreenia ja soveltuu perustamisolosuhteiltaan varsin hyvin 

rakentamiseen.  

 

 
Kuva 9: Maaperä (GTK 2020). Kaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella. 
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Tulva ja Liekoveden vedenpinnan korkeus 

Suunnittelualueen rantavyöhyke kuuluu tulvariskialueeseen. Liekovesi on matalahko 

läpivirtausjärvi, jonka keskisyvyys on 2,2 m ja suurin syvyys 11 m. Liekoveden pinta-ala on 

4,87 km2 ja rantaviivan pituus on 12 km. Liekoveden keskivedenkorkeus on ollut vuosina 

1983-2013 N2000 +57,76 m, valuma-alue on yhteensä 21 207 km2. Liekoveden eteläpäässä 

sijaitsee Tyrvään 12,6 MW:n voimalaitos ja pato, joka on rakennettu Kokemäenjoen 

Hartolankoskeen vuosina 1950–1951. Voimalaitos säännöstelee Liekoveden pintaa 

vuorokausi- ja viikkosäännöstelyllä, jolloin juoksutus on yleensä pienintä öisin ja 

viikonloppuisin. Vuosien väliset erot ovat suuria, mutta tyypillisiä ovat loppukevään 

virtaamahuippu ja kesäkuukausien pienet juoksutukset. Liekoveden vedenkorkeuden vaihtelu 

on vuosittain ollut 0,8 m. Vedenpinta on alimmillaan maalis-toukokuussa. Yleensä 

vuorokausivaihtelu on alle 10 cm ja viikkovaihtelu 20–30 cm. 

 

 
Kuva 10: Tulva-aluekartta, vesitulva 1/100v.  

 

ELY-keskukselta saatu alin rakentamiskorkeus (2022) Liekovedellä on N2000 +58,57, jonka 

lisäksi määritetään lisäkorkeus aaltoiluvaralle. Kerrostaloille (AK-17) määritellään alimmaksi 

rakentamiskorkeudeksi + 59,07 m sisältäen 50 cm aaltoiluvaran. Tulviin varautuminen 

rakentamisessa -oppaan mukaan yleensä maamme järvillä aaltoiluvara on muutamia 

kymmeniä senttimetrejä ja harvoin yli 50 cm. Tämä ranta ei tee poikkeusta yleisestä linjasta 

ja rannan muoto sekä sen puustoisuus ja kivisyys antavat olettaa, että vara voisi olla 

pienempikin. Alimpana rakentamiskorkeutena voidaan siis perustellusti käyttää N2000 + 
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59,10 m, jolloin ollaan korkeuden suhteen turvallisella puolella. Keskustan päiväkoti sijoittuu 

kantakartan mukaan suunnilleen korkeuskäyrälle +60.00. Suurin osa päiväkodin alueesta 

taas on vähintään +59.00 korkeudella, jolloin pienellä koronnostolla saadaan rakennettua 

kerrostalot riittävän ylös kuitenkaan nostamatta maata liikaa suhteessa ympäristöön.  

 

Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa 

kastuessaan vaurioituvia rakenteista. Kerrostaloihin ei saa rakentaa kellarikerrosta. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö  

Väestö  

Suunnittelualueelle ei sijoitu asuinrakennuksia, mutta se sijoittuu ydinkeskustan alueelle, 

jonne sijoittuu paljon kerrostaloasutusta sekä keskustan pientaloalueet. 

 
 

Palvelut  

Suunnittelualueella sijaitsee keskustan päiväkoti sekä Aittalahden opisto. Keskustan päiväkoti 

on tarkoitus purkaa, jolloin sen tarjoamat päiväkotipaikat siirtyvä muihin päiväkoteihin. 

Suunnittelualueen välittömästä läheisyydestä löytyvät ydinkeskustan palvelut. Aittalahden 

opisto on opistokäytössä.  

  

Alueen rakennettu kulttuuriympäristö 

Keskusta-alueelta on laadittu rakennuskannan inventointi (Pirkanmaan maakuntamuseo, 

2002), johon myös asemakaavan muutosalue sisältyy. Lisäksi alueelle on Vammalan 

keskustaajaman maisemaselvitys (Vammalan kaupunki 2000)  

 

Pirkanmaan maakuntamuseon inventoinnissa Aittalahden opiston rakennus on arvotettu 

arvokkaimpaan luokkaan eli luokkaan 1. Rakennuksella on sivistyshistoriallista sekä 

arkkitehtonista arvoa. Se sijaitsee keskustassa myös maisemallisesti keskeisellä sijainnilla. 

Rakennus on pysynyt suhteellisen hyvin alkuperäisessä asussaan lukuun ottamatta 50-

luvulla rakennettua tiilipiippua. Ulkoisesti rakennukseen ei ole viimeisten vuosikymmenten 

aikana tehty muutoksia, mutta sisätiloissa on mm. muutettu huonejärjestystä.  

 

Vuonna 1963 otetussa viistokuvassa näkyy Aittalahden opiston päärakennus (1923). 
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Kuva 11: Vammalan keskustaa 60-luvun alkupuolella. Pororanta etualalla 

 

Keskustan päiväkoti aloitti toimintansa 1982 päiväkotikäyttöön remontoidussa vanhassa 

neuvolakiinteistössä ja sitä on edelleen laajennettu 2002.  

 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Saarikadun eteläpuolelta lähtien sijaitsee 

keskustan pientaloalue. Alueeseen kuuluu myös Saarikadun ja Kävelykadun kulmassa 

sijaitseva Murron talo. Pientaloalueen keskeinen rakennuskanta on 1940- ja 50-luvulta ja 

muodostuu pääasiassa 1,5- ja 2-kerroksisista asuinrakennuksista. Ruutukaavakorttelien 

muodostama kokonaisuus on rakentunut ajallisesti monella eri vuosikymmenellä, mikä 

näkyy materiaalien ja ratkaisujen kirjavuutena. Yhtenäisiä omakotitaloista muodostuvia 

katunäkymäalueita on Väinönkadulla, Sammonkadulla, Rajakadulla ja Kävelykadulla. 

Alueen asutushistoria on pitkä ja kaksiosainen. Marttilan kyläkeskuksen kylätontit autioituivat 

1800-luvulla ja Vammalan kauppalan uusi rakentaminen alkoi 1940- ja 50-luvulla. Alueen 

rakennus-, asutus- ja maisemahistorialliset arvot tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. 

 

Alueen historiaa 

Keskusta-alueen alkuna voidaan pitää keskiaikaista Marttilan kylää. Vammalan kauppalan 

ensimmäinen asemakaava valmistui 1909. Tätä ennen rakentaminen on ollut ohjaamatonta. 
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Asemakaavassa pääkaduksi suunniteltu puiden rajaama katu sai nimekseen Puistokatu. 

Tuolloin jo kokonaan rakentunut Marttilankatu toimi kuitenkin käytännössä pääkatuna. Vasta 

1940-luvulla Puistokatu oli koko pituudeltaan rakentunut.   

 
Suunnittelualueen puistoalue näkyy jo varhaisessa 1900-luvun alun asemakaavassa. 

 

 

Kuva 12: Ote vuoden 1909 asemakaavasta. 

 

Aittalahden opisto on rakennettu 1923 tytöille ja pojille yhteiseksi suomenkieliseksi ylem-

mäksi kansakouluksi. Kauppalan kirjasto toimi rakennuksessa vuoteen 1943 saakka. Nyky-

ään rakennuksessa toimii musiikkiopisto. Rakennukseen on myöhemmin lisätty tiilipiippu ja 

50-luvulla rakennukseen on tehty sähkö- ja putkiremonttia sekä sisä- ja ulkomaalaukset. Ait-

talahden opiston rakennus on suunnittelualueen vanhin rakennus. Toinen alueella sijaitseva 

rakennus, keskustan päiväkoti on rakennettu 1963-1979 välisenä aikana, sillä vuoden 1963 

ilmakuvassa rakennusta ei vielä näy, mutta 1979 peruskartalla rakennus jo on. 
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Alueen kulttuurihistoriallinen merkitys  

 

Suunnittelualueelle sijoittuu Marttila-niminen kiinteä muinaisjäännös, joka sijoittuu 

Pororannan uimarannan läheisyyteen. 

 

Rakennusinventoinnin arvottamisessa on tarkasteltu aluetta säilyneisyyden, edustavuuden, 

ainutlaatuisuuden, tyypillisyyden ja identiteettimerkityksen kautta.  

 

Aittalahden opisto on luokiteltu luokkaan 1 ja asemakaavamuutoksessa se tullaan 

huomioimaan suojelumerkinnällä.  Aittalahden opiston rakennuksella on aikakaudelleen 

tyypillisiä klassistisia piirteitä, ja tiilipiippua lukuun ottamatta se on säilynyt suhteellisen hyvin 

alkuperäisessä asussaan.  

 

Pororannan alue on ollut jo 1900-luvun alusta puistoa.  

 
 

Suunnittelualueen rakennukset 
 

 
Kuva 13: Aittalahden opisto kuvattuna keväällä 2022 
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Kuva 14: Päiväkoti ja Aittalahden opisto kuvattuna Kävelykadulta. Taustalla As. Oy 
Hietalanranta. (2022) 
 
 

 
Kuva 14: Aittalahden opisto vasemmalla puolella Onkiniemenkatua ja As. Oy Hietalanranta 
oikealla. Liekovesi suoraa edessä kadun päätteenä. (2022) 
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Kuva 15: Aittalahden opiston (oik.) ja päiväkodin (vas.) välistä tilaa. (2022) 
 
 

 
Kuva 16: Päiväkoti kuvattuna rannan suunnasta (2022) 
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Kuva 17: Päiväkoti kuvattuna Onkiniemenkadulta (2022) 
 
 

 
Kuva 18: Keskustan päiväkoti Kävelykadulta kuvattuna (2022) 
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3.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualueen maanomistus on kaupungilla. 

 

 

Kuva 19: Kaupungin maanomistus sinisellä 

3.1.6 Tekninen huolto 

 

Alueella on kattava kunnallinen vesi- ja viemäri- sekä kaukolämpöverkosto, johon 

täydennysrakentaminen on liitettävissä. 

 

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

3.2.1 Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan 

maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 

8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 

24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa 

sellaisenaan, kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa. 
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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 Sata-kunnan maakuntakaavan. 

Maakuntakaavassa alueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu seuraavia aluevarauksia: 

 

Keskustatoimintojen alue. 

 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen 

ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkintä sisältää niihin liittyvät keskustamaisen 

asumisen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet 

liikennealueineen ja puistoineen.  

 

Suunnittelumääräys:  

 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan 

omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja monipuolisuus, yhteydet seudullisille 

virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset sekä 

liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. Alueen suunnittelussa 

on turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. 

Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan 

suuryksiköitä. Vähittäiskaupan suuryksiköt on suunniteltava keskustaympäristöön 

soveltuviksi. Ne on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia muille keskusta-

alueille tai seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. 

 

Viheryhteys. 

 

Merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset viheryhteydet, 

joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien 

kannalta. 

 

Suunnittelumääräys:  
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä 

varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien 

muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. 

 

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen omi-naisuuksiin 

ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

 

Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavan yleismääräykset: 

 

Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina 

ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten 

mukaiset tulva-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-alueille. 

Tästä voidaan poiketa, jos voidaan osoittaa, että tulvariskit pystytään hallitsemaan. 

Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 2 000 k-m², ellei 

selvitysten perusteella toisin osoiteta ja ellei tämän kaavan suunnittelumääräyksissä muuta 

määrätä. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava ajantasainen tieto tunnetuista 

kiinteistä muinaisjäännöksistä ja muista arkeologisista kulttuuriperintökohteista 

Museoviraston muinais-jäännösrekisteristä ja siihen liittyvästä karttapalvelusta. 

Suunnittelualueelle sijoittuu Marttilan kylätontti, joka on merkitty Maakuntakaavaa varten 

laadittuun Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueilla selvitykseen 

numerolla 27.  
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Kuva 20: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue ympyröity keltaisella 

 

3.2.2 Yleiskaava 

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.4.2014 § 19 oikeusvaikutteisen 

keskustaajaman rakenneosayleiskaavan.  

 

Yleiskaavassa alueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu seuraavia aluevarauksia ja 

määräyksiä: 

 

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.  
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Virkistysyhteys/-tarve 

 

Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset seudullisesti merkittävät ulkoilureitit 

sekä paikallisesti merkittävät virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin tarkkaa sijaintia 

tai tyyppiä. Virkistysyhteys tulee suunnitella tarkemmin erillisellä suunnitelmalla tai 

yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Asemakaavoituksella tulee edistää 

taajama-alueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ulkoilureitit kulkevat 

pääosin olemassa olevia teitä, katuja, polkuja ja muita reittejä myöten, joten ne eivät vaadi 

maanrakennustoimenpiteitä. 

 

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.  

 

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). 

Tulvavaara-alueet tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Tulva-alueille ei saa 

sijoittaa uusia rakennuksia, rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille 

merkittävää vahinkoa.  

 

Muinaismuistokohde 

 

Alueella sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen/kohteen 

kaivaminen, peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 

nojalla kielletty. Alueen/kohteen ja sen lähiympäristön maankäyttöä, rakentamista ja 

hoitamista koskevat suunnitelmat tulee lähettää museoviranomaiselle lausuntoa varten. 

Alueen laajuus tulee selvittää museoviranomaiselta. Numerointi viittaa selostuksen 

kohdeluetteloon. 
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Suunnittelualueelle sijoittuu myös seututie/pääkatu (Puistokatu) sekä yhdystie/kokoojakatu 

(Marttilankatu). 

 

 

 

Kuva 21: Ote keskustataajaman rakenneosayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

 

3.2.3 Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja 

väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden 

kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä 

kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen 
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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 ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä 

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

esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena. 

 

Vuonna 2019 hyväksytyssä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2030:n päivityksessä 

suunnittelualue sijoittuu pääkeskusalueelle. 

 

 

 

Kuva 22: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta 2014, päivitetty 2019 
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3.2.4 Asemakaava 

 

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

 

Keskustan korttelin 7 osan asemakaavanmuutos, kaava on tullut voimaan 2.8.2016. 

 

Asemakaavassa suunnittelualueelle sijoittuu Puistoa sekä vesialuetta. Suunnittelualueelle 

sijoittuu myös rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään 30 k-m2:n kahvilan. Rakennus 

terasseineen tulee suunnitella muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään herkkään 

rantamaisemaan sopivaksi. Kerrosalaan kuulumattomat terassirakenteet tulee sijoittaa 

rakennusalalle. 

 

Entisen maidontarkastamon asemakaavan muutos, hyväksytty 

kaupunginhallituksessa 29.3.2010 101 §. 

 

Asemakaavassa suunnittelualueelle sijoittuu urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU) sekä 

aluetta, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm). Aluetta 

koskevat maankäyttösuunnitelmat tulee lähettää museoviranomaiselle lausuntoa varten.  

 

Vammalan kaupungin I kaupunginosan kortteleiden 1a, 1-12, 12a, 13-16, 16x,17-26, 26x, 

27-40 ja Sylvään kaupunginosan korttelin 8 sekä niihin liittyvien puisto-, katu- ym. 

alueiden asemakaavan muutos Marttilan kylän tilan RN:o 38 asemakaava, vahvistettu 

1974 

 

Suunnittelualueelle sijoittuvat uimalaitos tai -ranta-alue (UV), yleisten rakennusten korttelialue 

(Y) ja katualuetta. Muita suunnittelualuetta koskevia merkintöjä asemakaavassa on 

ohjeellinen leikkikenttä. Yleisten rakennusten korttelialueelle saa rakentaa enintään 

kaksikerroksisen rakennuksen ja korttelialueen tehokkuusluku on 0,6.  
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 KUVA 23: Ote asemakaavayhdistelmästä.  

3.2.5 Rakennusjärjestys 

 

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014. 

Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015 ja se on nähtävillä kaupungin www-sivuilla: 

http://www.sastamalankaupunki.fi. 

 

3.2.6 Pohjakartta 

 

Kaavan pohjakarttana käytetään kaupungin ajan tasalla pitämää 1:1000 mittakaavaan 

laadittua numeerista vektorikarttaa.  

 

3.2.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja ohjelmat 

 

Alueella on sitova tonttijako ja rekisterinpitäjänä on Maanmittauslaitos.  

Suunnittelualueella ja lähiympäristössä ei ole voimassa rakennuskieltoalueita. 

http://www.sastamalankaupunki.fi/sastamala/sivu.tmpl?sivu_id=3623
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Keskustan kehittämiseksi, erityisesti veto- ja pitovoiman lisäämiseksi etsittiin ideoita 

järjestämällä Sastamalan ydinkeskustan ideakilpailu syksyllä 2019. 

 

”Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- 

ja virkistäytymispaikkana. Keskustan tulisi nykyistä enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia 

järven rannalla. Arkkitehtuurin ja massoittelun tulee vahvistaa keskustan kaupunkimaista ja 

tehokasta ilmettä." 

 

Ideakilpailun voittajatyön suunnitellut työryhmä laati yleissuunnitelman, jonka pohjalta on 

jatkettu keskustan suunnittelua. Tämän kaavaselostuksen liitteenä on 8.10.2021 päivitetty 

keskustan viitesuunnitelma.  

 

Tavoitteena on mahdollistaa kerrostalojen rakentaminen hyvälle paikalle purettavan 

päiväkodin tilalle. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa yleisen rantasaunan rakentaminen 

Pororantaan sekä Pororannan puistoalueen kehittäminen alueen veto- ja pitovoiman 

lisäämiseksi. Aittalahden opistolle mahdollistetaan sen arvolle sopiva käyttö nyt ja 

tulevaisuudessa.  

 

Pororannan asemakaavan muutos päätettiin eriyttää Torin ympäristön asemakaavan 

muutoksesta, sillä katsottiin, että nykyinen kaava mahdollistaa nykyisen torin kunnostamisen 

ja Pororannan alueen kaavamuutos olisi tarkoituksenmukaisempaa ottaa omana kaavanaan 

ensin käsittelyyn. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaava sisältyy Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelman 2019-2020 vuonna 2019 

käynnistettäviin asemakaavahankkeisiin. 

 

Asemakaava on tullut vireille vuonna 2019 nimellä ”Torin ympäristön asemakaavan muutos 

2019”. Asemakaavasta on päätetty eriyttää luonnosvaiheeseen tämä Pororannan 

asemakaavan muutos. Asemakaava laaditaan Sastamalan kaupungin aloitteesta Siltanen & 

Laakso Oy:n laatimasta yleissuunnitelmasta jalostetun ja palautteen perusteella muokatun 
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viitesuunnitelman pohjalta.  

 

Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

10.12.2019 ja kaava kuulutettiin vireille viikolla 51 / 2019. 

 

Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville kokouksessaan 14.12.2021 § 147. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 22.12.2021-24.1.2022. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  

Osalliset ilmenevät kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  

 

4.3.2 Vireilletulo 

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu viikolla 51 / 2019. 

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

OAS 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla ja internetissä kaupungin 

kotisivuilla. OAS on nähtävillä koko suunnittelun ajan.  

 

Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan Sastamalan kaupungin julkisten kuulutusten 

ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla sekä virallisissa kaupungin päättämissä 

ilmoituslehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Luonnos 

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

Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan liitolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan 

vedelle, Sastamalan Lämpö Oy:lle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille.  
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4.4 Asemakaavan tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa kerrostalojen rakentaminen purettavan päiväkodin paikalle 

Sastamalan keskustassa sekä kehittää Pororannan aluetta huomioiden muinaisjäännös sekä 

Aittalahden arvokas opistorakennus. Suunnittelun pohjana käytetään keskustan 

viitesuunnitelmaa, joka on laadittu Siltanen & Laakso Oy:n laatiman yleissuunnitelman 

pohjalta ja jota on muokattu saadun palautteen perusteella.  

 

4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittely ja päätökset 

  

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

arviointisuunnitelmasta.  

 

Suunnitteluaineisto on koko kaavaprosessin ajan nähtävillä Sastamalan kaupungin www-

sivuilla osoitteessa: www.sastamalankaupunki.fi. 

 

Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 10.4.2018 

ja kaava kuulutettiin vireille viikolla 51 / 2019. 

 

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

5.1 Kaavan rakenne 

 

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan ydinkeskustassa Pororannan alueella.  

 

Asemakaavan muutos muodostuu asuinkerrostalojen korttelialueesta, keskustatoimintojen 

korttelialueesta, puistosta, vesialueesta, aukiosta sekä yhdyskuntateknistä huoltoa 

palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta. 

 

Kaava-alueella on olemassa yhdyskuntatekniset verkostot, joihin täydennysrakentaminen on 

mahdollista liittää. Putkilinjat ja niiden suoja-alueet on huomioitu kaavakartalla rakennusalojen 

rajauksissa. 

 

Asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK-17) sijoittuu kolme rakennusalaa kerrostaloille. 

Rakennusoikeutta on osoitettu niille yhteensä 6400 k-m2. Kerrosluku kahdella kerrostalolla 

on viisi sekä ullakkokerros, jossa saa olla 2/3 täyden kerroksen kerrosalasta. Yhdellä taloista 

kerrosluku on kuusi ja ullakkokerros, jossa saa olla 2/3 täyden kerroksen kerrosalasta. 

 

Asuinkerrostalojen korttelialueella (AK-17) tulee pysäköintialue rajata katutilaa, puistoa sekä 

keskustatoimintojen korttelialuetta (C-2) vasten kokonaan tai osittain muurilla, muurimaisella 

rakenteella tai umpinaisella aidalla sekä istutuksin. Aidan/muurin tulee olla vähintään 160 cm 

korkea tai se voi muodostua autokatoksen tai autokatoksien seinistä. Muurimainen 

rakenne/aita tulee katkaista aukotuksin tai muin elementein esim. istutusryhmillä, niin että 

yhtenäistä pintaa saa olla enintään 15 metriä. Rajaavien elementtien suunnitelmat 

istutuksineen tulee esittää rakennuslupapiirustuksissa.  Autopaikkoja on varattava yksi 

jokaista asuntoa kohti. Korttelialue on mahdollista jakaa kolmeksi kerrostalotontiksi. 

 

Keskustatoimintojen korttelialueella (C-2) suojellaan olemassa oleva Aittalahden 

opistorakennus. Opistorakennuksen lisäksi korttelialueelle on mahdollista rakentaa 

talousrakennus. Korttelialueen käyttötarkoituksia voivat olla opetus- ja kulttuuritoiminta, 

majoitus ja rakennukseen voidaan sijoittaa kahvila- ja ravintolatilaa sekä toimistotilaa 

pääsääntöisesti edellä mainittuja toimintoja varten. Täydennysrakentaminen eli mahdollinen 

talousrakennus tulee sopeuttaa arvokkaaseen Aittalahden opiston rakennukseen. 

Korttelialueelle voidaan sijoittaa myös miljööseen sopiva pieni enintään 20 m2 kokoinen 
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kevytrakenteinen kahvila-/työskentelytila tai vastaava tarpeellinen tila, jonka tulee sopia 

opistorakennuksen miljööseen. 

 

Puistoalueista VP-4 merkityllä määrätään, että Aittalahdenkadun suunnasta tulevan akselin 

osaa sekä tapahtumien järjestämiseen käytettävää puiston osaa on hoidettava siten, että 

Liekoveden ja Puistokadun välillä on esteetön näkymä. Puistoon voidaan sijoittaa varaus 

tapahtumien ajaksi pystytettävälle esiintymislavalle. Puiston alueelle sijoittuu yleisen saunan 

rakennusala, jolle saa rakentaa enintään 300 k-m2 saunarakennuksen sekä sen yhteyteen 

terassin järven puolelle. Lisäksi puiston alueelle sijoittuvat leikkipuisto, uimaranta ja 

muinaisjäännös.  

 

Osin puistoalueelle VP ja vesialueelle W voidaan sijoittaa venelaituri. Yhdyskuntateknistä 

huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle sijoittuu pumppaamo. 

 

5.1.1 Mitoitus 

 

Kaava-alueen pinta-ala on n. 3,5 ha. 

 

Pinta-ala jakaantuu seuraavasti: 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-17)    A = 0,41 ha 
Keskustatoimintojen korttelialue (C-2)    A = 0,13 ha 
Puisto (VP)      A = 0,27 ha 
Puisto (VP-4)      A = 1,47 ha 
Vesialue (W)      A = 1,13 ha 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) A = 0,03 ha 
 
  

5.1.2 Palvelut 

Asemakaavanmuutos mahdollistaa Aittalahden opiston rakennukseen useita sen arvoon 

sopivia käyttötarkoituksia kuten hotellitoiminnan. Keskustan päiväkodin tilalle rakennetaan 

asuinkerrostaloja, joten päiväkotipaikat siirtyvät muualle.  

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa laadukkaan keskustarakentamisen syntyminen alueelle 

sekä kehittää Pororannan aluetta.  
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Arkkitehtuurin laatu ja soveltuminen ympäristöönsä turvataan julkisivuista annettavin 

määräyksin. Myös kerrosluvuissa ja rakennusalojen sijoittelussa on huomioitu ympäröivän 

alueen arvokas rakennuskanta sekä sijainti keskeisellä sijainnilla keskustassa. Alueen 

arvokkaat ja suojeltavat rakennukset on huomioitu tarvittavin kaavamääräyksin. 

 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet     

Korttelialueet merkintöineen ja määräyksineen selviävät kaavakartalta. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

 

5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 

Uusien asuntojen rakentaminen lisää keskustan asukasmäärää ja paikallisesti myös 

asukasliikennettä, joskin asukasliikenne tapahtuu olemassa olevien katujen kautta ja 

puistoalue jää mahdollisimman yhtenäiseksi sekä liikenteeltä suojatuksi. Uudet asunnot on 

tarkoitus rakentaa purettavan päiväkotirakennuksen paikalle, jolloin puistoa ei menetetä, 

päinvastoin puistoa voidaan hyödyntää paremmin kerrostalojen rannan puolella, kun 

päiväkodin aidattua leikkipihaa ei enää ole.  

 

Pororannan puistoaluetta kehittyminen mahdollistetaan kaavalla ja uimarannan yhteyteen 

mahdollistetaan yleisen saunan rakentaminen. Muutokset parantavat alueen veto- ja 

pitovoimaa ja mahdollistavat Pororannan entistä laajemman virkistyskäytön. 

Aittalahdenopistolle mahdollistetaan useita sen arvolle sopivia käyttötarkoituksia, jotka 

edesauttavat veto- ja pitovoiman syntyä alueelle huomioiden arvokas rakennus ja sen 

säilyminen. Uudet asunnot sijoittuvat hyvälle paikalle ja kaavamääräyksillä huolehditaan, että 

uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä ja soveltuvat keskustan kaupunkikuvaan.  

 

5.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 

Vanhan rakennuksen purkamisesta ja uusien kerrostalojen rakentamisesta sekä muusta 

mahdollisesta uudisrakentamisesta syntyy hetkellinen hiilipiikki. Toisaalta kaavamuutoksella 
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tiivistetään keskustan alueen kaupunkirakennetta ja hyödynnetään olemassa olevaa infraa. 

Uudisrakentamista ohjaa energiatehokkuutta koskevat määräykset, joten uudet rakennukset 

ovat todennäköisesti energiatehokkuudeltaan parempia kuin nykyinen päiväkotirakennus. 

Syntyvät hulevedet ohjataan kunnalliseen verkostoon. 

 

5.4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 

luonnonvaroihin 

 

Suunnittelualueen ympäristö on kokonaisuudessaan rakennettua tai hoidettua puistoa ja 

luonnontilaista kasvillisuutta ei ole. Käytettävissä oleva puistoalue ei kaavan myötä pienene, 

vaikka puistoalue kaavallisesti hiukan pienenee. Keskustan päiväkodin piha-alue on 

ulottunut puiston puolelle ja kun päiväkoti poistuu, vapautuu nykyisin aidattu piha-aluetta 

puisto sekä kerrostalojen korttelialueen käyttöön. Lähimmäs rantaa sijoittuvan kerrostalon 

rannan puoleinen kulma on sama kuin nykyisellä päiväkotirakennuksella, jolloin kerrostalot 

eivät sijoitu nykyistä päiväkotia lähemmäs rantaa.  

 

5.4.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 

energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 

Mahdollinen uudisrakentaminen sijoittuu olemassa olevalle keskustan päiväkodin alueelle 

sekä Aittalahden opiston alueelle, jolloin puistoa jää mahdollisimman paljon. 

Uudisrakentamisen seurauksena keskustan alue tiivistyy, sillä kaavan mukainen kerrosala 

lisääntyy ja kerrostaloista saa rakentaa korkeimmillaan kuusikerroksisen + ullakko 2/3 kun 

voimassa olevassa kaavassa kerroslukumäärä on enimmillään kaksi. Kulkeminen 

paikoitusalueille tapahtuu olemassa olevien katujen kautta ja uudisrakentaminen on 

mahdollista kytkeä olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin.  

 

Suunnittelualueen liikenne lisääntyy uusien asuntojen rakentamisen myötä sekä puiston 

kehittämisen myötä. Asuntoihin liittyvä liikenne ohjautuu kuitenkin sujuvasti nykyisiä katuja ja 

mm. yleisen saunan sekä kehitettävän leikkipuiston myötä lisääntyvä liikenne ohjautuu 

olemassa oleville pysäköintipaikoille sekä nykyisen mukaisille tienvarsipaikoituksille. Alueen 

kapasiteetti riittää nykyisellään vastaanottamaan kaavamuutoksesta syntyvän pienen 

liikenteen lisäyksen. Torin ympäristön asemakaavan muutoksella on suuremmat vaikutukset 

liikenteeseen ja näitä tarkastellaan laadinnassa olevassa liikenneselvityksessä.  
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5.4.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 

rakennettuun ympäristöön 

 

Suunnittelualueelle sijoittuvat kerrostalomassat jatkavat Onkiniemenkadun pohjoispuolella 

olevan kerrostalorivistön linjaa, mitä tulee kerroslukumääriin. Onkiniemenkadun varressa 

sijaitseva kerrostalo voi olla kerroslukumäärältään enintään kuusi sekä 2/3 pääkerroksen 

alasta ullakolla. Kaksi seuraavaa olisivat yhtä kerrosta matalampia. Kerrostalomassa on 

jaettu kolmeen osaan, joiden välille jää vähintään 8 m. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille 

kerrostalojen asunnoille parvekkeelta järvinäköala sekä lisätä kerrostaloalueen 

läpinäkyvyyttä ja välttää kerrostalomuuria rannassa. Parkkialueen aitausta koskevalla 

määräyksellä huolehditaan siitä, että helposti epäsiistiltä näyttävä paikoitusalue rajataan 

selkeästi erilleen. Määräyksellä varmistetaan, että rajaus tehdään kaupunkikuvaan 

soveltuvalla tavalla.  

 

Kaavalla ei ole juurikaan vaikutusta Opiston rakennuksen tilanteeseen, jossa sillä ei 

nykyiselläänkään ole yhteyttä rantaan paitsi Onkiniemenkatua myöden. Tämä yhteys säilyy. 

Lisäksi uusien kerrostalojen massaa on rajoitettu jakamalla se kolmeksi kerrostaloksi, jotka 

ovat suhteellisen pienipiirteisiä, jolloin näkymä rannasta sekä Onkiniemenkadun myötäinen 

näkymä ovat sopusuhtaisia, vaikka uusi kerrostalo onkin korkeampi kuin opiston rakennus. 

Rakennusten harjasuunta on sama, mikä tuo yhtenäisyyttä katunäkymään.  

 

Aittalahden opiston rakennus suojellaan. Mahdollinen lisärakentaminen sijoitetaan siten, että 

se sopii miljööseen eikä ole liian suurta. Opiston aluetta koskevalla määräyksellä 

mahdollistetaan erilaisia rakennukseen soveltuvia käyttömahdollisuuksia.  

 

Muinaisjäännöksen kohdalle ei osoiteta uutta rakentamista tai toimintoa vaan todetaan 

nykytilanne ja se jää puistoalueelle.  

 

Sylvään pientaloalueen asema kaupunkikuvassa ja suhde Pororannan puistoalueeseen 

säilyy, sillä sen puoleiselle sivustalle Pororantaa ei osoiteta uudisrakentamista. 

 

Puistoalueen kehittäminen ja näkymän avaaminen keskustasta Liekovedelle 

mahdollistetaan ohjeellisilla jalankulun ja kevyen liikenteen reiteillä sekä kokoavalla 

katuaukiolla. Viitesuunnitelmassa esitetään puistoon avoin alue, jolla voidaan järjestää 

tapahtumia. Nykyisen leikkikentän alueen rajaus hieman muuttuu, mutta laajenee, jolloin sitä 
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voidaan kehittää edelleen. Pororannan alueen merkitys puistona on suuri ja alue säilyy 

kaavan myötä yhteisenä virkistysalueena, joka kytkeytyy Kaalisaaren toiminnalliseen 

ympäristöön.  

 

Uimarannan yhteyteen rakennettava yleinen rantasauna monipuolistaa alueen 

palvelutarjontaa ja tarjoaa saunakulttuuria alueen asukkaille ja muille kävijöille. 

Kaavamääräyksillä varmistetaan, että sauna istuu rantamaisemaan.  

 

5.4.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

Suunnittelualueella mahdollistetaan Aittalahden opiston käyttö muuhunkin kuin yleiseen 

käyttöön/opetukseen. Kaavamääräyksellä mahdollistetaan mm. kulttuuritilat sekä majoitus, 

sillä keskustassa sijaitseville majoitustiloille olisi tarvetta. Kaavalla mahdollistetaan yleiseen 

käyttöön tarkoitetun rantasaunan rakentaminen. Rakennuksessa voi toimia lisäksi kahvila-

ravintola, mikä edesauttaa saunan kaupallista käyttöä. Liekoveden rannalla ei ennestään ole 

tällaista saunamahdollisuutta. Puiston käyttöä tapahtumiin edesautetaan siitä annetuilla 

määräyksillä ja leikkikentän kehittämistä edistetään osoittamalla se kaavassa. Kaikki 

toimenpiteet tähtäävät alueen vetovoiman lisäämiseen ja matkailun kehittymiseen alueella 

alueen viihtyisyyttä ja arkikäyttöä unohtamatta. 

 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

 

Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. 

Suunniteltu alue sopii asumiselle hyvin. Tulvariski on otettava rakentamisessa huomioon ja 

kaavalla määrätään, että asuinkerrostaloihin ei saa rakentaa kellarikerrosta. 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  

 

Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin 

kaavamerkintäasetuksen mukaisia tai niiden muunnoksia.  

 

5.7 Nimistö 

 

Kaava-alueella säilyy nykyinen puistonnimi: Pororanta.  



Sastamalan kaupunki  39 
Pororannan asemakaavan muutos 
 

 

6 Asemakaavan toteutus 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  

Asemakaavan kaavamääräykset ohjaavat laadukkaan keskustarakentamisen syntymistä 

alueelle ja rakentamisen sovittamista ympäröivän alueen arvokkaaseen rakennuskantaan. 

Yleissuunnitelman materiaali sekä viitekuvat havainnollistavat rakentamisen massaa ja 

sijoittelua. 

 

6.2 Toteutuminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista heti kun asemakaavamuutos on kuulutettu 

lainvoimaiseksi. 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Rakennusvalvonnan tulee huolehtia, että rakennuslupasuunnitelmat ja asiakirjat ovat 

asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen mukaisia ja että toteutus on kaavan ja 

kaavamääräysten mukainen. 

 

 

Sastamalassa 3.5.2021 

 

 

 

Kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 

 

 

 

Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 

 

 

 

 

 

Lisätietoja asemakaavatyöstä:  
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Sastamalan kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristö 
Yhdyskuntasuunnittelu 
sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

 

Kaavoitusarkkitehti 
Pinja Ahola 
p. 040 506 2520 

 

Maankäyttöjohtaja  
Ilmari Mattila 
p. 040 637 2321 

 

Kaavavalmistelija 
Merja Juntunen 
p. 040 826 8417 

 

Työhön liittyvää materiaalia pidetään esillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa 

www.sastamalankaupunki.fi.  

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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