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Kaavaselostuksen liite 10 
31.5.2022 
 

Sastamalan kaupunki  

Uimahallin ja Sylvään korttelin 1 osan asemakaavan muutos 

2022 
 

1.3.2022 päivätystä kaavaluonnoksesta (A_084 Iisan pellon 

asemakaavan muutos) saadut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavoittajan 

vastineet niihin:  

 
1. Pirkanmaan maakuntamuseo 

2. Pirkanmaan ELY-keskus 

3. Caruna Oy 

 
 

kaavaluonnos oli nähtävillä 16.3-19.4.2022. 

 

Lausunnot ja mielipiteet: 
 

1. Pirkanmaan maakuntamuseo, 19.4.2022 annetun lausunnon 

pääsisältö 

 

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Välittömästi kaavamuutosalueen kaakkoispuolella sijaitsee muinaismuistolain 

suojaama kiinteä muinaisjäännös, historiallinen asuinpaikka (kylänpaikka) Ojansuu 

(mj-tunnus 1000037359). Maakuntamuseo on todennut jo v. 2019 lausunnossaan, että 

Ojansuun kylätontin länsipuolisella pellolla, joka on merkitty jo alueen vanhimpaan 

(1644) karttaan, on merkitystä osana kylän alkuperäistä kulttuurimaisemaa a alueen 

historiaa, ja esittänyt VL-alueen laajentamista länteen siten, että se kattaisi 

arkeologisen kohteen ja myös lähiympäristön mahdollisimman laajasti. Peltoaukea 

kertoo historiallisen asuinpaikan elinkeinosta ja tukee siten muinaisjäännöksen 
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ymmärrettävyyttä. Ymmärrettävyys ja ympäristön säilyneisyys ovat tärkeitä 

muinaisjäännöksen arvoon liittyviä kriteereitä. Tämän vuoksi muinaisjäännöksen 

viereistä peltoaluetta tulee säilyttää avoimena ja rakentamattomana mahdollisimman 

laajasti. 

Maakuntamuseo viittaa aiempiin lausuntoihinsa sekä Sastamalan kaupungin ja 

maakuntamuseon väliseen työneuvotteluun (6.4.2022) ja esittää Vammalantien 

katualueen supistamista ja siirtämistä länteen, kauemman kiinteästä 

muinaisjäännöksestä. Suunnittelussa tulee lisäksi huolehtia siitä, ettei rakennettava tie 

nouse liian korkeaksi suhteessa ympäröivään maisemaan. Maakuntamuseo esittää 

lisäksi, että Sylvään yleis. ja kehittämisohjelmaa päivitetään neuvottelussa sovitun 

mukaisesti siten, että AP-aluevaraukset Ojansuun muinaisjäännösalueen lounais- ja 

luoteispuolella korvataan VL-aluemerkinnällä ja Vammalantien linjausta muutetaan 

liikenneympyrän pohjoispuolella kääntyväksi aikaisemmin luoteeseen. 

Muinaisjäännöksen merkintää päivitetyssä suunnitelmakartassa tulee korjata 

selkeämmäksi.  

Maakuntamuseo toteaa, että kaavahankkeen vaikutuksia arkeologiseen 

kulttuuriperintöön ei ole arvioitu riittävästi. Kaavaluonnoksen selostuksessa (kohta 

5.4.5) todetaan, että kaavamuutoksella on vaikutusta Ojansuun kylätonttiin ja sen 

ymmärrettävyyteen, mutta vaikutuksen sisältöä, laatua ja voimakkuutta ei ole arvioitu. 

Arvioinnin sijasta selostuksessa perustellaan, miksi rakentaminen vanhalle 

peltoalueelle on kaupungille tärkeää. Vaikutusten arviointia tulee täydentää tältä osin 

ja tuoda esille hankkeet tuomat negatiiviset vaikutukset historialliseen 

viljelysmaisemaan ja sen kautta muinaisjäännökseen sekä tavat, joilla näitä 

vaikutuksia vähennetään. Viljelysmenetelmien muutosta 1600-luvun jälkeen ei ole 

syytä korostaa, koska olennaisinta on viimeistään keskiajalta lähtien muodostuneen 

avoimen maisematilan, pelto- ja niittyaukean, säilyminen nykypäiviimme saakka. 

Rakennettu ympäristö ja maisema 

Kaavaselostukseen on sisällytetty maakuntamuseon edellisessä lausunnossaan 

edellyttämällä tavalla suunnittelualueen ja sen vaikutusalueiden kulttuuriympäristön 

tarkastelu, joka antaa riittävät lähtötiedot asemakaavan valmistelun ja 

vaikutustenarvioinnin pohjaksi. 
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Maakuntamuseo totesi edellisessä lausunnossaan ja luonnosvaiheessa järjestetyssä 

työneuvottelussa, että suunnittelualueella sijaitseva peltoalue on viimeisiä Sastamalan 

keskustan alueella säilyneitä, sen pitkän asutushistorian maanviljelyskautta 

havainnollistavia peltoaukeita. Peltoaukea liittyy historialliseen Ojansuun 

kylänpaikkaan ja on viimeinen osa Ojansuun sotilasvirkataloon liittyneistä 

rintapelloista. Ojansuun kiinteä muinaisjäännös, peltoaukea, Ojansuun 

sotilasvirkatalon vanha päärakennus Tampereentien vastakkaisella puolella sekä 

peltoalueen reunassa sijaitsevat maanviljelykseen liittyvät varastorakennukset 

muodostavat yhdessä alueen historiasta kertovan kulttuuriympäristökokonaisuuden. 

Peltoaukean tehokas uudisrakentaminen asemakaavaluonnoksen ja Sylvään yleis- ja 

kehittämissuunnitelman mukaisesti heikentää kulttuuriympäristön ymmärrettävyyttä 

viljelysmaiseman muuttuessa kaupunkimaiseksi ympäristöksi. 

Rakennetun ympäristön arvoja on pyritty kaavaluonnoksessa huomioimaan mm. 

sijoittamalla uusi uimahalli peltoaukean länsireunaan, jolloin kulttuuriympäristön 

muutoskestävyyden kannalta herkempi itäosa jää urheilukentän ja tiealueen kohdalla 

avoimeksi. Työneuvottelussa maakuntamuseo esitti maiseman avoimena pysymisen 

vuoksi Sylvään yleis- ja kehittämissuunnitelmaan viheralueelle istutettavaksi merkityn 

puuston poistamista. Neuvottelussa päädyttiin korvaamaan puusto 

ketokasvillisuudella, joka sopii luontevasti vanhaan viljelysmaisemaan. Samoin yleis- 

ja kehittämissuunnitelman mukaiset, Ojansuun kylätontin läheisyyteen osoitetut 

asuinpientalojen korttelialueet päätetiin poistaa. Kaavoittaja esitti tutkittavaksi, voisiko 

niiden tilalle osoittaa palstaviljelyaluetta, joka säilyttäisi omalta osaltaan avointa 

maisematilaa ja loisi alueelle viljelyskäytön jatkumoa. Maakuntamuseo katsoo, että 

tämä olisi erinomainen tapa kehittää yleis- ja kehittämissuunnitelma 

kulttuuriympäristöarvot paremmin huomioivaan suuntaan. Maakuntamuseo esitti 

peltoaukean reunalla sijaitsevien maanviljelykseen liittyvien ulkorakennusten 

säilyttämistä yleis- ja kehittämissuunnitelmassa, minkä kaavoittaja katsoi mahdolliseksi 

toteuttaa. 

Uimahallin YU-1 korttelialueelle on osoitettu 8000 k-m2 rakennusoikeutta ja 

kerrosluvuksi määritelty II. Uimahallirakennuksen sijoittelulla on pyritty sovittamaan se 

mahdollisimman hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan. Maaston korkeuserojen 

ansiosta rakennuksen lattiapinta tulisi useita metrejä Tampereentietä matalemmalle. 

Kaksikerroksisenakaan hallirakennus ei tällä paikalla kohoaisi paljoa korkeammalle 
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kuin Tampereentien varrella sijaitsevat Sylvään pientaloalueen pientalot. YU-1-alueen 

ja Sylvään pientaloalueen väliin on lisäksi suojavyöhykkeeksi osoitettu lähivirkistysalue 

puurivistöineen. Kaavan liiteaineistossa esitetyt mallinnukset uimahallirakennuksesta 

ovat alustavia. Kaavamääräyksen mukaan rakennuksen julkisivut tulee toteuttaa 

laadukkailla kaupunkikuvaan soveltuvilla ratkaisuilla.  

Maakuntamuseo toteaa, että mikäli kaavan jatkosuunnittelussa ja Sylvään yleis- ja 

kehittämissuunnitelmassa huomioidaan työneuvottelussa ja tässä lausunnossa esiin 

tuodut seikat, on uimahallin ja urheilukentän sekä tiealueen sijoittaminen Iisan pellon 

alueelle mahdollista. 

Pirkanmaan maakuntamuseo kiittää Sastamalan kaupungin kaavoitusta 

yhteistyöhenkisyydestä ja halusta ottaa kulttuuriympäristön arvot suunnittelussa 

huomioon. Kaavaehdotus ja päivitetty Sylvään yleis- ja kehittämissuunnitelma 

pyydetään toimittamaan maakuntamuseolle lausuntoa varten. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

- Yhdyskuntasuunnittelun ja maakuntamuseon käymän työneuvottelun sekä tämän 

lausunnon perusteella aluetta pyritään pitämään mahdollisimman avoimena mm. 

huolehtimalla, että muinaisjäännöksen puoleiselle alueelle tontista ei istuteta 

korkeaa kasvillisuutta, kadun tasaus toteutetaan mahdollisimman alas välttäen 

jyrkkää penkkaa ja katu linjataan mahdollisimman länteen suunnitellun 

kiertoliittymän pohjoissakarasta lähtien kuitenkaan heikentämättä kadun laatua ja 

turvallisuutta.  

- Yleissuunnitelmaa päivitetään siten, että pohjoiseen suuntaavan kadun itäpuolelle 

ei osoiteta asuinpientaloja vaan osoitetaan alue lähivirkistysalueeksi, jolla 

mahdollistetaan palstaviljely. 

- Muinaisjäännöksen merkintää yleissuunnitelmassa on korjattu selkeämmäksi. 

- Uimahallin tontin istutusalueista i-4 määrätään, että kasvillisuuden tulee olla 

kotoperäistä niittykasvillisuutta. 

- Lisäksi yleismääräyksissä on määrätty yleisesti alueen avoimena pitämisestä. 

- Vaikutusten arviointia on täydennetty ja muokattu lausunnon esittämällä tavalla. 

- Kaavaehdotus ja päivitetty Sylvään yleis- ja kehittämissuunnitelma toimitetaan 

maakuntamuseolle lausuntoa varten. 
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2. Pirkanmaan ELY-keskus, 4.5.2022 annetun lausunnon pääsisältö 

 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa uimahalli Iisan pellon alueelle 

sekä sen yhteyteen muuta urheilu-/virkistystoimintaa. Lisäksi tarkoitus on kumota 

sopivalta väliltä asemakaavaa, jossa tievaraus (LT) suojaviheralueineen (EV) on 

tarpeettoman laaja nykytilanteeseen ja tarpeeseen nähden eikä liity luontevasti 

Aarnontien ja Tampereentien risteykseen suunniteltuun liikenneympyrään. Uutta 

tielinjaa kohti Kilpinokkaa ei ole vielä tien yleissuunnitelmaa ja liikenneympyrän 

pohjoissakaraa lukuun ottamatta suunniteltu, mutta tien jatkuvuuden vuoksi 

katualuetta on osoitettava siten, että se liittyy LT-alueeseen tässä vaiheessa. Tämä 

katualue on suurpiirteinen ja se tarkentuu alueen myöhemmissä asemakaavan 

muutosvaiheissa. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on osoitettu osittain keskustoimintojen 

alueeksi ja osittain taajamatoimintojen alueeksi. Alueen suunnittelussa on 

kaavamääräysten mukaan turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen 

keskustoimintojen alueella. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on 

taajamatoimintojen alueella kaavamääräysten mukaan sovitettava ympäristöönsä 

tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. 

Sastamalan oikeusvaikutteisessa rakenneosayleiskaavassa alue on suurilta osin 

kerrostalovaltaista aluetta (AK). Uudessa asemakaavaluonnoksessa 

kerrostalovaltaiselle alueelle esitetään urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialuetta (YU-1). Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU-1) 

on osoitettu 8000 k-m2 rakennusoikeutta ja kerrosluvuksi määritetty II. Yleiskaavassa 

aluetta koskee suunnittelumääräys: ”Merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön 

varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu kerrostaloihin. Merkintä voi 

sisältää myös pienehköjä palvelujen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman 

työpaikkatoiminnan alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita 

sekä pääväyliä pienempiä katualueita. Alueen toteutus tulee tutkia 

aluevarausyleiskaavalla ja/tai asemakaavalla.” Kaavarajauksen sisälle sijoittuu myös 
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pientalovaltainen alue (AP), joka on osa paikallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista 

Sylvään pientaloalueen kokonaisuutta.  

Kaava-aluetta koskevat myös merkinnät tulvavaara-alue, joille ei saa sijoittaa uusia 

rakennuksia, rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää 

vahinkoa, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas alue, jolla osoitetaan 

Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue), 

ohjeellinen katuyhteys sekä kevyen liikenteen reitti.  

Vuonna 2021 päivitetyssä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

inventoinnissa Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema on rajattu lähemmäs rantaa, jolloin 

se on kaavarajauksen ulkopuolella, ja kulttuurimaisema on nimetty Rautaveden 

kulttuurimaisemaksi. Tältä osin asemakaavaa ohjaava yleiskaava on vanhentunut. 

Kulttuuriympäristö 

Asemakaava-alueen rajaus sisältää Sylvään ja Iisan kortteleista korttelin 1, joka on 

osa Sylvään paikallisesti merkittävää aluekokonaisuutta sekä alueeseen liittyvän, 

laajemman avoimen peltoaukean. Yleiskaavaselostuksessa todetaan Sylvään 

pientaloalueen arvojen olevan ”paikallishistorian lisäksi kokonaisuudessa, joka 

koostuu eri-ikäisistä rakennuksista, jotka hyvin edustavat rakentamisen tyylejä ja 

materiaaleja 1950-luvulta aina nykypäivään” Lisäksi todetaan, että ”läheinen 

peltomaisema on myös laajin säilynyt yhtenäinen avoimen maiseman kokonaisuus, 

joka sijaitsee Vammalan kaupungin keskustan tuntumassa”. Alueelle varattu 

suurikokoinen uimahalli sekä muu rakentaminen yhdessä katulinjauksen kanssa 

sulkee näkymiä peltomaisemaan Tampereentieltä ja pienentää aukean kokoa. ELY-

keskus toteaa, että tämä vaikuttaa todennäköisesti peltoaukean yhtenäisyyteen ja 

hahmotettavuuteen. 

Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan 19.04.2022 esittänyt maiseman 

avoimena pysymistä ja sen vuoksi Sylvään yleis- ja kehittämissuunnitelmaan 

viheralueelle istutettavaksi merkityn puuston poistamista. Lisäksi maakuntamuseo 

toteaa, että Sastamalan kanssa käydyssä työneuvottelussa päädyttiin korvaamaan 

puusto ketokasvillisuudella, joka sopii luontevasti vanhaan viljelymaisemaan. Lisäksi 

esitettiin tutkittavaksi sitä, voitaisiinko työneuvottelussa poistettavaksi sovituille yleis- ja 

kehittämissuunnitelman mukaisille, Ojansuun kylätontin läheisyyteen osoitettujen 

asuinpientalojen korttelialueille osoittaa palstaviljelyä, joka säilyttäisi omalta osaltaan 
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avointa maisematilaa ja loisi alueelle viljelyskäytön jatkumoa. Maakuntamuseo katsoi 

lausunnossaan, että tämä olisi erinomainen tapa kehittää yleis- ja 

kehittämissuunnitelmaa kulttuuriympäristöarvot paremmin huomioivaan suuntaan. 

ELY-keskus toteaa, että avoimen ketokasvillisuuden sekä palstaviljelyn 

mahdollistaminen kaava-alueella kunnioittaa ja säilyttää alueen identiteettiä sekä 

toteuttaa yleiskaavassa määrättyä kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä. ELY-

keskus toteaa, että edellä mainitut tavoitteet tulisi sisällyttää myös kaavamääräyksiin 

niiltä osin, kun se on mahdollista, esimerkiksi istutusten tai istutettavien alueiden 

luonnetta tarkentamalla. 

Liikenne ja tien linjaus 

Aiempien selvitysten perusteella maantieverkossa oli varauduttu Sastamalan 

(Vammalan) keskustan itäpuolelle sijoittuvaan uuteen maantieyhteyteen, joka erkanisi 

nykyisestä Vammalantiestä Tuomiston kiertoliittymän tuntumassa jatkuen Kilpinokalle 

ja siitä edelleen nk. Kilpinokan sillalla Rautaveden ylitse ja kytkeytyisi nykyiseen 

Häijääseen ja Hämeenkyröön johtavaan maantiehen 249, Sastamalantiehen. 

Tievaraus sijoittuu osittain Iisan pellon asemakaava-alueelle. Toimintaympäristössä, 

lainsäädännössä sekä liikennejärjestelmän kehittämistavoitteissa tapahtuneiden 

muutosten vuoksi ko. tieyhteyttä siltoineen ei voida perustella yleisen liikenteen 

tarpeella, joten tämä tieyhteys (kaavaluonnoksessa Vammalantie) ei olisi osa 

maantieverkkoa.  

Asemakaavaluonnoksessa esitetty tilavaraus tielle ei linjaukseltaan täysin vastaa 

Sastamalan kaupungin laatimaa Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelmaa 

(päivitetty 1.3.2022). Tilavaraus tielle olisi hyvä linjata olemassa olevien suunnitelmien 

mukaan, jos yleis- ja kehittämissuunnitelmissa on jo suurin piirtein varmistettu uusi 

linjaus. Tiesuunnitelmaa ja asemakaavoitusta olisi tarkoituksen mukaista tehdä 

rinnakkain. 

Tulvariski 

Alue, jota asemakaava koskee, sijaitsee osin Rautaveden säännöstelyn ehdollisen 

ylärajan alapuolella, ja on siten luultavasti penkereellä suojattu. Tämä vuoksi 

tulvariskien huomioiminen alueen käytön suunnittelussa on erityisen tärkeää.  
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Asemakaavan muutoksen selostuksessa on käsitelty tulvariskiä sekä alinta suositeltua 

rakentamiskorkeutta. Alimpia suositeltuja rakentamiskorkeuksia on päivitetty uusien 

tietojen avulla. Rautaveden uusi alin suositeltava rakentamiskorkeus saadaan 

lisäämällä korkeuteen N2000+58,70 m paikkakohtainen aaltoiluvara, joka riippuu mm. 

rannan muodosta ja tuulen pyyhkäisymatkasta. Mikäli alueelle sijoitetaan kriittisiä 

toimintoja, riskikohteita tai vaikeasti evakuoitavia rakennuksia, on syytä harkita näiden 

sijoittamista vielä edellä mainittua korkeammalle tai näiden suojaamista muilla tavoin. 

Aaltoiluvaran arviointiin voi käyttää esimerkiksi Tulviin varautuminen rakentamisessa - 

opasta (2014). 

Asemakaavan muutoksen selostuksessa on todettu suunnitelma-aluetta koskevien 

maakuntakaavan yleismääräysten kohdalla, että "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." 

Yleiskaavaa koskevassa tekstissä on kerrottu kerran sadassa vuodessa tapahtuvan 

tulvan tulvavaara-alueiden korkeudet Liekovedellä ja Rautavedellä. Olisi hyödyllistä, 

jos kyseiset korkeudet olisi esitetty myös N2000-korkeusjärjestelmässä. 

Mikäli rakennuksia, rakenteita tai toimintoja sijoitetaan penkereen suojaan alimman 

suositellun rakentamiskorkeuden alapuolelle, on selvitettävä penkereen 

patoturvallisuuslain mukaisen luokittelun tarve. Lisäksi penkereen mitoitus on tällöin 

syytä tarkistaa. Myös aineiston liitteenä olevan yleis- ja kehittämissuunnitelman 

muissa vaiheissa on huomioitava tulvariskit, sillä osa alueesta sijoittuu 

tulvariskialueelle. Lisäksi, kuten asemakaavan muutoksen selostuksessa todetaan, on 

myös katualueen perustamisessa huomioitava tulvavaara-alue. 

Luonto 

Iisan pellon asemakaavamuutoksen suunnittelualue on suurimmalta osin viljeltyä 

peltoaluetta, pohjoisosa on puustoinen ja eteläosa rajautuu Tampereentien tuntumaan. 

Suunnitellulla asemakaavamuutoksella muodostuu eteläosan nykyiselle peltoalueelle 

Sylvään kaupunginosan kortteli 8, osa korttelista 1, lähivirkistysaluetta ja 

Vammalantien katualuetta. Katualue on suurpiirteinen ja tarkentuu alueen 

myöhemmissä asemakaavan muutosvaiheissa.  
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Suunnittelualueelta on tehty luontoselvitys sekä luontoarvojen katselmus vuonna 

2015, joissa havaittiin silmälläpidettävän musta-apilan kasvupaikka peltotien reunassa 

kaavamuutosalueen itärajan ulkopuolella. Lisäksi pohjoisosan kokoomaojan 

kosteikkoympäristö tunnistettiin arvokkaaksi luontokohteeksi. Suunniteltu katualue 

kulkee pohjoisosassa kokoomaojan kosteikkoalueen lävitse. Luontoselvitys tehtiin 

kasvillisuuskartoituksena ja alueelta ei ole selvitetty linnustoa eikä liito-oravan tai 

muiden EU:n luontodirektiivin IV-liitteessä mainittujen lajien esiintymistä. Mikäli 

kaavaan toteuttamiseen liittyy myöhemmissä vaiheissa tarkempia suunnitelmia tai 

toimenpiteitä, jotka kohdistuvat kokoomaojan ympäristön kosteikkoon tai puustoisiin 

alueisiin, tulee luontoselvityksiä täydentää. Lisäksi kaava-alueella tulee tehdä lepakko- 

ja liito-oravaselvitykset ennen puiden kaatamista vaativia toimenpiteitä tai mahdollista 

peltoalueiden vanhojen rakennusten purkamista. Mikäli katualuesuunnitelmat 

tarkentuvat alueen myöhemmissä muutoksissa, tulisi tarkastella myös katualueen 

vaikutuksia ympäröivään viherverkostoon ja ekologisiin yhteyksiin sekä säilyttää 

mahdollisimman luonnontilaisina selvityksissä tunnistetut arvokkaat luontokohteet.  

Kaavamuutosalueen tuntumasta on tunnistettu yksittäisiä haitallisten vieraslajien 

esiintymiä (mm. komealupiinia) erityisesti piha-alueiden ja kevyenliikenteenväylien 

lähettyviltä. Havaittujen haitallisten vieraslajien osalta tulee toteuttaa tarvittavia 

toimenpiteitä niiden leviämisen ehkäisemiseksi. Haitalliset vieraskasvilajit leviävät 

herkästi maansiirtotöiden yhteydessä voivat nopeasti muodostaa esiintymiä uusille 

alueille. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

- Kulttuuriympäristön huomioimisen osalta on täydennetty kaava-aineistoa 

maakuntamuseon lausunnon mukaisesti ja kaavakarttaan on lisätty asianmukaiset 

määräykset, katso vastine maakuntamuseon lausuntoon (yllä). 

- Merkitään maantieverkkoa koskeva lausunnon osa tiedoksi saaduksi. 

- Koska kadun linjaus on epävarma uimahallin tontin kulmalta eteenpäin ja kyseistä 

aluetta on syytä tutkia laajemmin ja tarkemmin, on päätetty eriyttää A_084 Iisan 

pellon asemakaavan muutoksesta ehdotusvaiheessa A_087 Uimahallin ja Sylvään 

korttelin 1 osan asemakaavan muutos, jota voidaan viedä eteenpäin alkuperäisellä 

aikataululla. 
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- Eriytetyn kaavamuutoksen suunnittelualueelle ei sijoitu tulvavaara-aluetta. 

- Kaavakarttaan on merkitty yleismääräyksiin alin rakentamiskorkeus N2000 + 58,70 

m, sillä uimahallin tekniikkatiloja saatetaan sijoittaa kellarikerrokseen. Uimahallin 

tontti sijoittuu enimmäkseen korkeuteen N2000 + 62,00 m. 

- Pellon lato on tarkoitus tutkia lepakoiden varalta kesän aikana, jolloin voidaan ottaa 

hyväksymisvaiheeseen mennessä mahdolliset lepakkohavainnot huomioon. Muita 

luonnon kannalta tutkittavia alueita ei kaavamuutoksen osalta ole. A_084 

kaavamuutoksen alueelle jääville alueille teetetään asianmukaiset luontoselvitykset. 

- Välitetään tietoa vieraslajeista asianosaisille tahoille kaupungin organisaatiossa. 

 

3. Caruna Oy, 29.3.2022 annetun lausunnon pääsisältö 

 

Nykyinen sähkönjakeluverkko 

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. 

Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä. Ilmajohdot on 

esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla. 

Vaikutukset sähkönjakeluun 

Alueen sähkönkäyttö kasvaa uuden kaavan myötä. Alueella tarvitsee tehdä uusia 

kaapelointeja uuden kaavan myötä. 

Siirtokustannusten jako 

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista 

vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti. 

Muuta huomautettavaa 

Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. asemakaavaluonnoksesta. 

Tiedotus hyväksymisestä 

Toivomme mahdollisuutta antaa lausunnon vielä ehdotusvaiheessa. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 
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- Merkitään tiedoksi saaduksi ja pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa. 

 

 

5.1.2022 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut 

mielipiteet ja lausunnot sekä kaavoittajan vastineet niihin:  

 
1. Pirkanmaan maakuntamuseo 

 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko 

kaavoitusprosessin ajan. 

 

Lausunnot ja mielipiteet: 
 

1. Pirkanmaan maakuntamuseo, 25.2.2022 annetun lausunnon 

pääsisältö 

 

Rakennettu ympäristö ja maisema 

Suunnittelualue sijaitsee Tampereentien pohjoispuolella osin Iisan ja osin Sylvään 

kaupunginosissa. Se on pääosin Ojansuun sotilasvirkataloon kuulunutta peltoa sekä 

metsäaluetta. Peltoaukean keskellä sijaitsee lato. Kaava-alueeseen kuuluvat 

Lizeliuksenkadun kiinteistöt ovat osa Sylvään pientaloalueen kulttuurihistoriallisesti 

arvokasta aluekokonaisuutta. 

Ojansuun rakennuskokonaisuus, johon maatilan päärakennus kuuluu sekä Sylvään 

pientaloalue on inventoitu Vammalan Keskustan osayleiskaava-alueen 

kulttuuriympäristöinventoinnin yhteydessä vuonna 2004. Vammalan keskustaajaman ja 

sitä ympäröivän maaseutualueen maisemaa on tarkasteltu Vammalan keskustaajaman 

maisemaselvityksessä vuodelta 2000 (Vammalan kaupunki). Selvitykset on laadittu 

yleiskaavaa varten, joten ne ovat yleispiirteisiä ja jo n. 20 vuotta vanhoja. 

Maakuntamuseo toteaa, että niissä annetut hankelauetta ja sen lähialueita koskevat 

tiedot tulisi päivittää kaavaselostukseen asemakaavan laatimisen ja 

vaikutustenarvioinnin pohjaksi. Ojansuun rakennukset, samoin kuin vähintään 
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Sarkiankadun varteen sijoittuva osa Sylvään pientaloalueesta kuuluvat kaavan 

vaikutusalueeseen ja ne tulee huomioida rakennetun ympäristön kuvauksessa ja 

vaikutustenarvioinnissa. Peltoaukean maisemalliseen ja kulttuurihistorialliseen 

merkitykseen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota kulttuuriympäristöä koskevassa 

kuvauksessa ja vaikutustenarvioinnissa. 

Maakuntakaavassa osa suunnittelualueesta on keskustatoimintojen aluetta. Alueen 

suunnittelussa on kaavamääräysten mukaan turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen 

säilyminen. Osa kaava-alueesta on taajamatoimintojen aluetta. Uusi rakentaminen ja 

muu maankäyttö on kaavamääräysten mukaan sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka 

vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. 

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Sastamalan keskustaajaman 

rakenneosayleiskaava (2014). Siinä hankealueelle sijoittuu pientalovaltaista aluetta ja 

kerrostalovaltaista aluetta sekä ohjeellinen katuyhteys ja kevyenliikenteen raitti. 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1998, 1993 ja 1977. Niissä 

suurin osa alueesta on varattu mm. tiealueeksi, suojaviheralueiksi, lähivirkistysalueeksi 

ja Sylvään pientaloalueen osalta omakotirakennusten korttelialueeksi. 

Kyseinen peltoalue on viimeisiä Sastamalan keskustan alueella säilyneitä, sen pitkän 

asutushistorian maanviljelyskautta havainnollistavia peltoaukeita. Se on myös 

viimeinen osa Ojansuun sotilasvirkataloon liittyneistä rintapelloista. Tällä hetkellä 

Ojansuun päärakennuksen ja peltoaukean välinen historiallinen yhteys on 

hahmotettavissa maisemassa, vaikka maatilan päärakennus onkin osa kunnantalon 

(entisen sairaalan) rakennuskokonaisuutta. Lähtökohtaisesti maakuntamuseo toteaa, 

että suurikokoisen uimahallin ja muun rakentamisen sijoittaminen esitetylle paikalle 

sulkee näkymää Tampereentieltä peltoaukealle ja supistaa peltoalueen kokoa 

huomattavasti. Näin ollen se todennäköisesti heikentää kulttuuriympäristön 

hahmotettavuutta ja arvoja. Tarkemmin kaavan vaikutuksia on mahdollista arvioida 

sitten, kun koko suunnittelualueesta on nähtävillä kaavaluonnos. 

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Välittömästi kaavamuutosalueen kaakkoispuolella sijaitsee muinaismuistolain 

suojaama kiinteä muinaisjäännös, historiallinen asuinpaikka (kylänpaikka) Ojansuu (mj-

tunnus 1000037359), joka on mainittava kaavaselostuksessa ja otettava 
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ympäristöineen huomioon maankäytön suunnittelussa. Kohde on otettava huomioon 

myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaikutusalueen määrittelyssä (kohta 2.3.). 

Kaava-alueen eteläosaan sijoittuva pelto-alue on merkitty jo 1600-luvun karttaan ja on 

vuosisatojen ajan ollut merkittävä osa historiallisen asuinpaikan ympäristöä. 

Peltoaukea kertoo historiallisen asuinpaikan elinkeinoista ja tukee siten 

muinaisjäännöksen ymmärrettävyyttä. Ymmärrettävyys ja ympäristön säilyneisyys ovat 

tärkeitä muinaisjäännöksen arvoon liittyviä kriteereitä. Tämän vuoksi 

muinaisjäännöksen viereistä peltoaluetta tulisi säilyttää avoimena ja rakentamattomana 

mahdollisimman laajasti. Kaavahankkeen vaikutukset muinaisjäännökseen, mukaan 

lukien sitä ympäröivä kulttuurimaisema, on arvioitava. 

Kaava-alueella on suoritettu arkeologinen inventointi v. 2017 (Tuomiston, Sylvään ja 

Siikasuon kaava-alueiden arkeologinen inventointi Sastamalassa 2017/ Maanala Oy). 

Lisäksi v. 2019 on tehty koekaivaus, jossa on rajattu em. kiinteä muinaisjäännös 

(Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Siten kaavanhakkeeseen ei liity 

arkeologista tutkimustarvetta.  

Kaavaluonnos pyydetään toimittamaan Pirkanmaan maakuntamuseolle lausuntoa 

varten. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

- Kohteiden tietoja on päivitetty selostukseen ja päivitetään edelleen hankkeen 

edetessä 

- Lausunnossa esitetyt kohteet on otettu huomioon lähtötiedoissa sekä vaikutusten 

arvioinnissa 

- Kaavaluonnos toimitetaan Pirkanmaan maakuntamuseolla lausuntoa varten 

 

Kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 

Sastamalan kaupunki - maankäyttö 


