
 
    

Sastamalan kaupunki 
Yhdyskuntasuunnittelu 

 
 

Sastamalan kaupunki 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 

A_083 Pororannan asemakaavan muutos  

(A_067 Torin ympäristön asemakaavan muutos) 

 
3.12.2019, päivitetty 7.12.2021 
 
 

 

Kuva 1: Havainnekuva keskustan viitesuunnitelmasta 

 



  

 

 

Sisällysluettelo 

 

Sisällys 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ............................................................................................................................. 1 

2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet ........................................................................................... 2 

2.1. Vireilletulo .............................................................................................................................. 2 

2.2. Suunnittelualue ...................................................................................................................... 2 

2.3. Vaikutusalue .......................................................................................................................... 3 

2.4. Nykytilanne ja voimassa olevat kaavat................................................................................... 3 

Maakuntakaava ......................................................................................................................... 3 

Yleiskaava ................................................................................................................................. 6 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma ................................................................................ 8 

Asemakaava .............................................................................................................................. 9 

2.5. Selvitykset ............................................................................................................................ 11 

Sastamalan ydinkeskustan yleissuunnitelma .......................................................................... 11 

2.6.  Tavoitteet ............................................................................................................................ 12 

3.  Osallistuminen ja vuorovaikutus ................................................................................................ 12 

3.1.  Osalliset .............................................................................................................................. 13 

3.2. Tiedottaminen ...................................................................................................................... 14 

3.3. Viranomaisyhteistyö ............................................................................................................. 14 

4.  Kaavan vaikutusten arviointi ...................................................................................................... 15 

5.  Kaavoituksen kulku, osallistuminen, aikataulu ja päätöksenteko ............................................... 15 

6.  Yhteystiedot ............................................................................................................................... 16 

 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa 

noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten 

arvioimisesta. 

 

OAS:n tarkoituksena on antaa selkeä käsitys kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista ja selvittää 

miten ja milloin osalliset voivat vaikuttaa kaavoitusprosessiin ja mistä he saavat tietoa 

kaavoituksesta. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko 

suunnittelutyön ajan ja on nähtävillä kaupungin www-sivuilla (sastamalankaupunki.fi) sekä 

yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla Sastamalan kaupungintalolla Aarnontie 2 A, 2.kerros. 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1. Vireilletulo 

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta ja sisältyy 

kaavoitusohjelmaan 2019–2020 nimellä Torin ja sen ympäristön asemakaavan muutos. 

1.10.2018-31.1.2019 käytiin Sastamalan ydinkeskustan ideakilpailu. Promenadi-nimisen 

voittajatyön laatineilta suunnittelijoilta tilattiin yleissuunnitelma keskusta-alueesta. 

Myöhemmin suunnitelmaa on tarkennettu kaupungin laatimalla viitesuunnitelmalla ja uutena 

elementtinä lisätty Saarikadun avaaminen virastotalon takaa. Viitesuunnitelma oli nähtävillä 

kesällä 2021 ja palautteen perusteella suunnitelmaa on muokattu. Tämä kaavamuutos on 

eriytetty Torin ympäristön kaavamuutoksesta, jota laaditaan oman aikataulunsa mukaisesti. 

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on keskustan kehittäminen ja vetovoimaisuuden 

lisääminen kaavoituksen keinoin. Tarkoituksena on mahdollistaa purettavan keskustan 

päiväkodin tilalle kerrostalorakentamista säilyttäen kuitenkin Pororannan puistoalue ja 

rannan kävelyreitti. Lisäksi kaavalla on tarkoitus mahdollistaa Pororannan puistoalueen 

kehittäminen ja yleisen rantasaunan rakentaminen uimarannan yhteyteen.  

2.2. Suunnittelualue   

Asemakaava laaditaan Sastamalan kaupungin omana työnä. Asemakaavan pohjana 

käytetään Sastamalan ydinkeskustan ideakilpailun voittajien työstämää yleissuunnitelmaa ja 

2021 syksyllä tähän pohjautuvaa ja palautteen perusteella muokattu viitesuunnitelmaa.  

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin n. 3,5 ha. 
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Kuva 2: Asemakaavanmuutoksen suunnittelualuerajaus 

2.3. Vaikutusalue 

Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat, kuten esimerkiksi vaikutukset 

palveluiden saatavuuteen ja kaupunkikuvaan.  

Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä 

alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia.  

2.4. Nykytilanne ja voimassa olevat kaavat 

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:  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä 

varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien 

muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. 
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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 3: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue ympyröity keltaisella 

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.  

Virkistysyhteys/-tarve 

Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset seudullisesti merkittävät ulkoilureitit sekä 

paikallisesti merkittävät virkistysyhteystarpeet. Merkintä ei osoita reitin tarkkaa sijaintia tai 
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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. 

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

(Marttilankatu). 
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KUVA 4: Ote keskustataajaman rakenneosayleiskaavasta, suunnittelualue ympyröity 

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. 
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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 5: ote kaupunkirakennesuunnitelmasta 

Asemakaava 

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 
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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 6: Ote asemakaavayhdistelmästä. 

2.5. Selvitykset 

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

selvityksiin. Asemakaavan muutoksen vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan tarpeelliset 

selvitykset. Alueella on suoritettu mm. arkeologinen tarkkuusinventointi. Sastamalan 

keskustan alueelta on laadittu selvityksenä ja tavoitteena toimiva yleissuunnitelma sekä siitä 

saadun palautteen ja ohjauksen perusteella johdettu viitesuunnitelma, jotka liitetään myös 

kaava-aineistoon.  

Sastamalan ydinkeskustan yleissuunnitelma 

Asemakaavan muutoksen pohjana käytetään keskusta-alueesta laadittua yleissuunnitelmaa, 

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-
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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.  

Keskustan yleissuunnitelmaa jalostettiin viitesuunnitelmaksi, jossa ratkaistiin mm. myös 

liikenteellinen ongelma esittämällä Saarikadun avaamista virastotalon takaa. Tavoitteiltaan ja 

perusperiaatteiltaan viitesuunnitelma oli yhteneväinen yleissuunnitelman kanssa. 

Viitesuunnitelma asetettiin nähtäville kesällä 2021 palautteen keräämistä varten. Palautteen 

ja ympäristölautakunnassa käydyn keskustelun perusteella viitesuunnitelmaa muokattiin. 

Myöhemmin syksyllä 2021 tämä Pororannan kaavamuutos päätettiin eriyttää Torin 

ympäristön asemakaavan muutoksesta.  

2.6.  Tavoitteet 

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena Pororannan alueen kehittäminen ja 

vetovoimaisuuden lisääminen kaavoituksen keinoin. Tavoitteena on mahdollistaa 

asuinkerrostalojen rakentaminen purettavan päiväkodin paikalle ja mahdollistaa yleisen 

rantasaunan rakentaminen uimarannan yhteyteen. Tarkoituksena on käyttää 

kaavasuunnittelun pohjana keskustan viitesuunnitelmaa Pororannan osalta. 

3.  Osallistuminen ja vuorovaikutus  

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmistettaessa. 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää siten, että kaikki suunnittelualueen maanomistajat ja ne, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, voivat osallistua kaavan 
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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 ydinprosessit: kansallisvaikuttaminen ja päätöksenteko, elinkeinot ja 

osaaminen, elämänlaatu ja elävä maaseutu, sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky, lasten 

ja nuorten kasvatus ja ohjaus, yhdyskunta ja ympäristö 

- Pirkanmaan ELY-keskus 

- Pirkanmaan maakuntaliitto 

- Pirkanmaan maakuntamuseo 

- Aluepelastuslaitos 

- Sastamalan Vesi 

- Alueen sähkö- ja puhelinlaitokset 

- Sastamalan Lämpö Oy 

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 kaava-ehdotuksesta. 
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3.2. Tiedottaminen  

Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan 

Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä 

virallisissa kaupungin päättämissä lehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). 

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

3.3. Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan luonnosvaiheen suunnittelumateriaali 

lähetetään viranomaisosaisille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. 

 

 

  

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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4.  Kaavan vaikutusten arviointi 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

- vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen 

- vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

- vaikutukset luonnonympäristöön 

Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti. 

Vaikutusta arvioidaan laskennallisen menetelmin, asiantuntija-arvioin, erilaisten 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 

Kaavoituksen 

käynnistäminen 

OAS:n laadinta MRL 63§ ja 

64§ 

Vireille tulon kuulutus ja OAS 

nähtäville ilmoitustaululle ja 

kaupungin kotisivulle 

12 / 2019 Ymp.ltk 

 

 

Selvitykset ja 

tavoitteet 

 2020–2021  

Suunnittelu Vaikutusten arviointi 

 

2021  
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Kaavaluonnos Kaavaluonnos nähtäville 

yhdyskuntasuunnitteluun sekä 

www.sastamalankaupunki.fi 

Viranomaisille luonnos 

kommentoitavaksi 

Osalliset voivat jättää 

mielipiteensä ja huomautuksia 

luonnoksesta MRL 62§, MRL 

30§ 

talvi 2021  

Ymp.ltk 

Viranomaisten 

kommentit 

 

Kaavaehdotus Kaavan tarkistaminen / 

täydentäminen / muuttaminen 

ehdotukseksi 

Ehdotus nähtäville 30 pv:n 

ajaksi MRA 27§ ja lausuntojen 

pyytäminen MRA 28§ 

Osalliset voivat jättää 

muistutuksen, muistutusten 

vastineiden laadinta MRL 65§ 

kevät/kesä 2022  

Ymp.ltk 

KH 

Viranomaisten 

lausunnot 

Tarvittaessa 

viranomaisneuv

ottelu MRA 26§ 

Hyväksyminen Kaavan hyväksymisestä 

tiedotetaan kuulutuksella ja 

tarvittaessa osallisia, MRL 67§ 

syksy 2022 KH 

 

  

6.  Yhteystiedot 

Lisätietoja asemakaavanmuutostyöstä:  

Sastamalan kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristö 

Yhdyskuntasuunnittelu 

sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

http://www.sastamalankaupunki.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@sastamala.fi
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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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Sastamalan kaupungin ydinkeskustan yleissuunnitelma
NÄKYMÄ LOUNAASTA

31.10.2019



ARKKITEHTITITOIMISTO SILTANEN JA LAAKSO OY
ARKKITEHTUURITOIMISTO MIKA SAARIKANGAS
ARKKITEHTITOIMISTO AHDEOJA 

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan yleissuunnitelma
SELOSTUS

31.10.2019

YLEISSUUNNITELMA

SELOSTUS

Suunnitelman sisällön kuvaus

"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."

Suunnitelman lähtökohta ja idea on ollut näkymien avaaminen järvelle. Sastamalan vetovoimatekijät ovat vesistö, rannat sekä 
pienimittakaavaisuus. Palvelut ovat helposti saavutettavissa ja keskusta on käveltävissä. Rautaveden rannalta Pororannalle 
kulkevan Aittalahdenkadun reitin aktivoiminen tuo kaksi vesistöä lähelle ydinkeskustaa. Houkutteleva järvimaisema tulee hyvin
esille uudella keskusta-alueella ja Puistokadulla. Aittalahdenkadun rantojenpuoleisten ympäristöjen rakentamisen ilmeessä 
huomioidaan myös näkyvyys järven suunnasta. Vesistöjen välinen reitti jakaantuu keskustatoimintojen, Seuratalon ympäristön 
sekä satama- ja koulualueen toimintoihin sekä näiden alueiden täydennysrakentamiseen.
Uusi tori sijoittuu Sastamalan ytimeen Puistokadun ja Aittalahdenkadun risteykseen. Tori on kaupungin sydän. Tori rajataan 
tiiviisti, jotta sille saadaan selkeä identiteetti ja ilme. Torilta avautuu näkymä järvelle. Torin ja rannan välinen alue on kävelykatua 
eli Promenadia. Promenadin tulee olla ilmeeltään selkeärajainen ja tiivis. Maanpintakäsittely tukee ideaa. Tori ja torin rantaan 
suuntautuva jatke sekä uimahallin edusta muodostavat tiiviissä kaupunkirakenteessa toisiinsa linkittyvän aukiosarjan, joka tarjoaa 
paikkoja kaupunkilaisten kohtaamisille ja tapahtumille. 

Promenadia rajaavat olemassa olevien rakennusten lisäksi täydennysrakentaminen. Molemmilla rannoilla kulkee virkistysreitit. 
Uusi viheryhteys suunnitellaan Torikorttelista Pororannalle opistokorttelin kautta. 
Uimahalli sijaitsee Promenadin pohjoispuolella. Pääsisäänkäynti on Promenadilta ja uimahallilta avautuu näkymät järvelle ja 
Promenadille. Suunnitelmassa oleva uimahallin rakennusmassa mahdollistaa vajaan 2-kerroksisen 4 800m2 kokoisen 
rakennuksen. Uimahalli suunnitellaan paikalliseksi uintikeskukseksi, joka ilmentää paikallista kylpemis- ja saunakulttuuria. Yleinen 
sauna sijoittuu uimahallin ja rantaviivan väliin rannan tuntumaan. 

Matalat liikerakennukset Torikeskuksen molemmin puolin tuovat uutta ilmettä Promenadille. Virastotalon kortteliin on varattu uutta 
rakentamista asumista ja/tai hotellitoimintaa varten. Promenadin varrelta olisi hyvä tulevaisuudessa osoittaa tila pop-up –
kaupalle, joka toimisi showroomina paikallisille keskustan ulkopuolella sijaitseville yrityksille.
Seuratalon näkyvyyttä ympäristössä parannetaan harventamalla puustoa. Tilalle istutetaan matalia kasveja tai kivettyjä alueita. 
Näkymäakseleita korostetaan esim. Epäsuoralla valaistuksella. Marttilankadun varteen on suunniteltu uusi tontti asuinkerrostaloa 
ja sen paikoitusaluetta varten.

Linja-autoasema sijoittuu Marttilankadun ja Varilankadun kulmaan. Varilankadun jatkeen molemmin puolin tulee pysäkit linja-
autoja varten ja Aittalahdenkadun varteen linja-autoasematoimintaa palvelevat taukotilat. Aittalahdenkadun ja Marttilankadun 
kulma on varattu tulevaisuuden täydennysrakentamista varten. Tässä vaiheessa suunnitelmassa on katuaukio istutusalueineen. 
Aittalahdenkatu katkaistaan autoliikenteeltä.

Marttilan koulun ja Aittalahdenkadun väliin tulee täydennysrakentamiskortteli. Keskusta-asuminen toteutuu järvinäkymin ja omalla 
venepaikalla. Korttelissa painotetaan yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on muodostaa iso toiminnallinen yhteispiha tonteille ilman 
aitauksia. Yhteistilat ja sauna sijaitsevat korttelin rannan puoleisella sivulla. Osa asunnoista toteutetaan loft-asuntoina. Kortteli 
voidaan rakentaa vaiheittain. Aittalahdenkadun ja Rautavedenkadun kulmassa on rantatori, jossa on kioski terasseineen. Aukio 
jatkuu Rautavedenkadun ylitse rannan puolelle. Rautavedenkadun ja rantaviivan väliin tulee puurakenteisia rakennelmia 
käytettäväksi satamapalveluihin saunaksi, pop-up -kaupoiksi tai Herra Hakkaraisen kalamajaksi.

Julkiset ulkotilat suunnitellaan pienimittakaavaisiksi ja kadun kalusteissa ja pintamateriaaleissa suositaan paikallisuutta. Uusien 
alueiden katumiljöö suunnitellaan viihtyisäksi. Rautaveden rannalta Pororannalle kulkeva Aittalahdenkadun reitti jakaantuu 
kolmeen erilaiseen osaan toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti. Torin ja Pororannan väliselle aukiosarjalle suunnitellaan 
taidevalaistus ja julkinen ulkotila toteutetaan laadukkaasti tavoitteena luoda monikäyttöinen tila kaupunkilaisten käyttöön. 
Rannalle tulee uusi laiturialue saunoineen ja kahviloineen. Uimaranta- ja uimahalli muodostavat virkistykseen ja vesiliikuntaan 
painottuvan kokonaisuuden. Rannalta voi vuokrata suppauslautoja, kajakkeja ja riippumattoja. Puistokadun ja sataman väliselle
alueelle Aittalahdenkatua avataan taskupuistikkoja- ja aukioita. Seuratalon ympäristössä Aittalahdenkatu on 
puistobulevardimainen. Puistokadun kulmaukseen tulee uusi aukiomainen puistikko. Sataman puoleinen osa Aittalahdenkatua 
kunnostetaan ja kannustetaan yksityisiä tontteja elävöittämään esimerkiksi viherhuoneilla tai maa/valotaiteella kadun puoleista 
tontin osaa. Tonteille annetaan rakennusoikeutta toteuttaa tontille puurakenteinen yhteistiloiksi tarkoitettu rakennus kadun 
varteen. Satama-alueelle tehdään lisää laitureita ja Aittalahdenkadun päässä rannan puolelle tulee uusi laiturimainen aukio 
saaristolaishenkisine aittamaisine rakennuksineen.

Vaikutusten arviointi

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan
Aittalahdenkadun ilme Puistokadun ja Pororannan välisellä osuudella tiivistyy täydennysrakentamisen myötä. Näkymä 
Puistokadulta on aiempaa urbaanimpi. Puistokadun ja Aittalahdenkadun kulmaukseen siirretty tori elävöittää ympäristöä 
ja muuttaa ilmettä. Uimahalli uutena julkisena rakennuksena parantaa kaupunkikuvaa ja monipuolistaa 
kaupunkirakennetta.
Aittalahdenkadulla Puistokadun ja Rautaveden väliselle osuudelle tulee täydennysrakentamiskortteli, joka pyritään 
rakentamaan olemassa olevia puita säästäen. Tällä hetkellä istutettu nurmialue muuttuu rakennetuksi. 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Pororannalta tarkasteltuna maisema muuttuu rakennetummaksi Aittalahdenkadun kohdalla. Aittalahdenkadun 
pohjoispuolelle on suunniteltu uimahallia ja eteläpuolelle uusi asuinkortteli. UV-asemakaavamerkinnällä merkitystä 
alueesta osa muuttuu rakennetuksi. Seuratalon mäen alueella puustoa harvennetaan ja pieni osa Marttilankadun varrella 
muuttuu rakennetuksi. 
Rautavedensuunnasta rantavyöhyke muuttuu Aittalahdenkadun pohjoispuolella rakennetuksi uuden asuinkorttelin myötä. 
Tällä hetkellä kortteli on rakentamaton ja siinä kasvaa nurmikolla puita.  Y-korttelin käyttötarkoitus muuttuu 
asuinrakennusten korttelialueeksi.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Suunnitelma täydentää rantoja kiertävää jalankulun ja pyöräilyn rantareittiä. Linja-autoaseman siirtäminen lisää liikenteen 
määrää Aittalahdenkadulla Varilankadun ja Puistokadun välisellä osuudella. Aittalahdenkadulla linja-autoaseman 
kohdalla katu muuttuu kävelykaduksi, jolloin liikenne katkaistaan ja liikenteen määrä vähenee Aittalahdenkadulla 
Marttilankadun ja Rautavedenkadun välisellä osuudella.
Kortteleissa hulevesien hallinta hoidetaan tonteilla. 

Hulevesien hallinta

Hulevedet pyritään imeyttämään ja viivyttämään tonteilla. Julkisissa ulkotiloissa kiinnitetään huomiota pintamateriaaleihin. 
Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota AH-tonttien pinta- ja pohjakuivatukseen. Uimahallin alin 
perustamistaso on +58.7 ja alin 1. kerroksen lattiakorko on +59.3.

Liikenne

Liikenne perustuu pitkälti moottoriajoneuvoliikenteeseen. Linja-autoasema on siirretty Varilankadun jatkeen, 
Marttilankadun ja Aittalahdenkadun väliseen kortteliin. Bussiliikenne kulkee Varilankatua pitkin Aittalahdenkadulle. 
Promenadin risteysalueet on käsitelty ”shared space” periaatteella. Lisäksi Onkiniemenkadun ja Puistokadun risteyksessä 
on "shared space"

Pyörätiet
Uudistunut tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020, jolla pyritään mm. kannustamaan kuntia rakentamaan pyöräliikenteen 
järjestelyitä yksisuuntaiseen järjestelmään perustuvaksi. Liikenteen ollessa melko vähäistä yksisuuntaisissa 
pyöräliikennejärjestelyissä pyöräliikenne suositellaan ohjattavaksi muun ajoneuvoliikenteen sekaan kaupunkimaisissa 
ympäristöissä, joissa eri ajoneuvoryhmien väliset nopeuserot eivät ole erityisen suuria. Melko vähäliikenteiseksi kaduksi 
katsotaan kadut, joilla autoliikenteen liikennemäärät eivät ylitä 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa
Suunnittelualueella Puistokadulla (11-12 000 ajoneuvoa/vrk), Marttilankadulla (4 830 ajoneuvoa/vrk) ja Varilankadulla 
(5 360 ajoneuvoa/vrk) ajoneuvojen liikennemäärä ylittää 2 000 ajoneuvon liikennemäärän vuorokaudessa. Näille kaduille 
on suunniteltu 1-suuntaiset pyöräkaistat tai –tiet. Lisäksi Aittalahdenkadulla Pororannan ja Puistokadun välisellä 
osuudella ajoneuvoliikenteen määrä ylittää 2 000 ajoneuvoa/vrk.

Virkistysreitit 
Päävirkistysreitit kulkevat rantoja pitkin. Aittalahdenkatua ja Promenadia pitkin Seuratalon puistoaluetta hyödyntäen 
kulkee poikittainen pääreitti.

Pysäköinti
Pysäköintiä on järjestelty vastaamaan sijoittelultaan paremmin kysyntää. Asuintonttien pysäköinti on sijoitettu tonteille. 
Julkisten rakennusten pysäköinti on erillisillä pysäköintialueilla ja kadun varressa, jolloin pysäköinnin yhteiskäyttö on 
mahdollista.

Linja-autoasema
Linja-autoaseman ja Seuratalon puiston välissä on liityntäpysäköinti. Varilankadun jatkeen varrella on 6 pysäkkiä linja-
autoja varten. Pysäkin mitta on 17 m/ 1 auto, joka mahdollistaa kaupunkiliikenteessä yleisesti käytettävien telibussien 
liikennöinnin sujuvasti.
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OLEMASSA OLEVA
TILANNE  1 : 5000

PURETTAVAT
RAKENNUKSET  1 : 5000

PAIKOITUSALUEET
AUKIOT / TORIT / SHARED SPACES / KÄVELYKADUT
OLEMASSA OLEVAT PUISTOT
LINJA-AUTOASEMA

PURETTAVAT RAKENNUKSET

VAIHE 1

VAIHE 2
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VAIHE1  1 : 5000 VAIHE2  1 : 5000
UUDET RAKENNUKSET / TONTIT
UUDET PAIKOITUSALUEET
UUDET AUKIOT / TORIT / SHARED SPACES /KÄVELYKADUT
MUUTETTAVAT / RAKENNETTAVAT / PUISTOT
PURETTAVAT RAKENNUKSET 
OLEMASSA OLEVAT PUISTOT
LINJA-AUTOASEMAN UUSI PAIKKA



ARKKITEHTITITOIMISTO SILTANEN JA LAAKSO OY
ARKKITEHTUURITOIMISTO MIKA SAARIKANGAS
ARKKITEHTITOIMISTO AHDEOJA 

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan yleissuunnitelma
ILMANÄKYMÄ TORILLE/JÄRVELLE

31.10.2019



ARKKITEHTITITOIMISTO SILTANEN JA LAAKSO OY
ARKKITEHTUURITOIMISTO MIKA SAARIKANGAS
ARKKITEHTITOIMISTO AHDEOJA 

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan yleissuunnitelma
NÄKYMÄ TORILTA

31.10.2019



ARKKITEHTITITOIMISTO SILTANEN JA LAAKSO OY
ARKKITEHTUURITOIMISTO MIKA SAARIKANGAS
ARKKITEHTITOIMISTO AHDEOJA 

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan yleissuunnitelma
TEEMAKARTTA / KAUPUNKITILA JA VIHERALUEET1:5000

31.10.2019

MUUTETTAVAT / RAKENNETTAVAT / PUISTOT
OLEMASSA OLEVAT PUISTOT
AUKIOT JA TORIT / KAUPUNKITILA
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V
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS LIIKE-/TYÖ-/APUTILAA)
KERROSALA 2700 kem2

AUTOPAIKAT: 28 ap

I2/3
UIMAHALLI
KERROSALA 4080 kem2

AUTOPAIKAT: 26 ap + 
KADUNVARSI/PAIKOITUSALUEET

V
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS APUTILAT)
KERROSALA 2800 kem2

AUTOPAIKAT: 32 ap

I
YLEINEN SAUNA
KERROSALA 100 m2

AUTOPAIKAT:
KADUNVARSI/PAIKOITUSALUEET

II
LIIKERAKENTAMINEN
KERROSALA 550 kem2

AUTOPAIKAT:
KADUNVARSI/PAIKOITUSALUEET

II
LIIKERAKENTAMINEN
KERROSALA 450 kem2

AUTOPAIKAT:
KADUNVARSI/PAIKOITUSALUEET

V
ASUNTORAKENTAMINEN
+1.KRS LIIKE-/TYÖ-/VARASTOTILAA
KERROSALA 1400 kem2

AUTOPAIKAT: 14 ap

V
ASUNTORAKENTAMINEN / HOTELLI
+1.KRS LIIKE-/TYÖ-/VARASTOTILAA
KERROSALA 3700 kem2

AUTOPAIKAT: 37 ap

V
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS LIIKE-/TYÖ-/APUTILAA)
KERROSALA 2500 kem2

AUTOPAIKAT: 25 ap

IV
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS APUTILAA)
KERROSALA 1000 kem2

AUTOPAIKAT: 10 ap

V
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS APUTILAA)
KERROSALA 1500 kem2

AUTOPAIKAT: KADUNVARSI

V
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS APUTILAA)
KERROSALA 6400 kem2

AUTOPAIKAT: 68 ap

V
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS APUTILAA)
KERROSALA 1000 kem2

AUTOPAIKAT: 12 ap

II
LIIKERAKENTAMINEN
KERROSALA 200 kem2

AUTOPAIKAT:
KADUNVARSI/PAIKOITUSALUEET

V
ASUNTORAKENTAMINEN
(1.KRS LIIKE-/TYÖ-/APUTILAA)
KERROSALA 3000 kem2

AUTOPAIKAT: 20 ap
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PAIKOITUSALUE
63 AP

KAUPPAKESKUKSEN KANSI
80 AP

PAIKOITUSALUE
58 AP

KADUNVARSIPAIKOITUS
33 AP

KADUNVARSIPAIKOITUS
15 AP

KADUNVARSIPAIKOITUS
14 AP

PAIKOITUSALUE
48 AP

KADUNVARSIPAIKOITUS
12 AP

KADUNVARSIPAIKOITUS
20 AP

JALANKULKU

AJONEUVOLIIKENNE

PYÖRÄTIE

VIRKISTYSREITTI SHARED SPACE

KADUNVARSIPYSÄKÖINTI JA YLEISET 
PAIKOITUSALUEET

LINJA-AUTOASEMA 6 AUTOA (KADUNVARSI)
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VIITESUUNNITELMA 

SELOSTUS 

Suunnitelman sisällön kuvaus  

"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." 

Suunnitelman lähtökohta ja idea on ollut näkymien avaaminen järvelle. Sastamalan 

vetovoimatekijät ovat vesistö, rannat sekä pienimittakaavaisuus. Palvelut ovat helposti 

saavutettavissa ja keskusta on käveltävissä. Houkutteleva järvimaisema tulee hyvin esille uudella 

keskusta-alueella ja Puistokadulla. Rakentamisen ilmeessä huomioidaan myös näkyvyys järven 

suunnasta. 

Rautaveden puolella Sylväänlahdelle varataan laituripaikka saunalautoille. 

 

Uusi tori sijoittuu Sastamalan ytimeen Puistokadun ja Aittalahdenkadun risteykseen. Se on 

kaupungin sydän. Tori rajataan tiiviisti, jotta sille saadaan selkeä identiteetti ja ilme. Puistokadun ja 

rannan välinen alue on kävelykatua eli Promenadia. Promenadi muodostaa tiiviissä 

kaupunkirakenteessa toisiinsa linkittyvän aukiosarjan, joka tarjoaa paikkoja kaupunkilaisten 

kohtaamisille ja tapahtumille.  

 



Promenadia rajaavat olemassa olevien rakennusten lisäksi täydennysrakentaminen. Uudet 

rakennukset toteutetaan puurakenteisina paikallisilla materiaaleilla. Uusien rakennusten 

pääsisäänkäynnit avautuvat promenadille.  Virkistysreitti kulkee rantaviivaa myötäillen. 

Uimahalli sijaitsee rannan tuntumassa. Pääsisäänkäynti on Promenadilta. Suunnitelmassa oleva 

uimahallin rakennusmassa mahdollistaa vajaan 2-kerroksisen 4 800m2 kokoisen rakennuksen. 

Uimahalli suunnitellaan paikalliseksi uintikeskukseksi, joka ilmentää paikallista kylpemis- ja 

saunakulttuuria. Yleinen rantasauna sijoittuu uimahallin edustalle siten, että näkymät 

Promenadilta ja uimahallista järvelle säilyvät. Rantareitti kulkee tässä kohtaa saunan ja uimahallin 

välistä.  

 
Uutta liiketilaa tulee paviljonkimaiseen liikerakennukseen ja asuinrakennusten 
maantasokerroksiin. 

Matala liikerakennus Torikeskuksen koillispuolella tuo uutta ilmettä Promenadille. Virastotalon 

kortteliin on varattu uutta rakentamista asumista ja/tai hotellitoimintaa varten. Promenadin 

varrelta olisi hyvä tulevaisuudessa osoittaa tila pop-up –kaupalle, joka toimisi showroomina 

paikallisille keskustan ulkopuolella sijaitseville yrityksille. 

Uudet asuinrakennukset ovat noin 4-5-kerroksisia. Niiden talosaunat sijaitsevat kattokerroksessa. 

Maantasokerrosten julkisivuissa on isoja ikkunoita kadulle päin. 

Julkiset ulkotilat suunnitellaan pienimittakaavaisiksi ja kadun kalusteissa ja pintamateriaaleissa 

suositaan paikallisuutta. Uusien alueiden katumiljöö suunnitellaan viihtyisäksi. Torin ja Pororannan 

väliselle aukiosarjalle suunnitellaan taidevalaistus ja julkinen ulkotila toteutetaan laadukkaasti 

tavoitteena luoda monikäyttöinen tila kaupunkilaisten käyttöön. Rannalle tulee uusi laiturialue 

saunoineen ja kahviloineen. Uimaranta- ja uimahalli muodostavat virkistykseen ja vesiliikuntaan 

painottuvan kokonaisuuden. Rannalta voi vuokrata suppauslautoja, kajakkeja ja riippumattoja. 

Leikkipaikka sijoitetaan rantapuiston ja Promenadin väliin. 

 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan 

Aittalahdenkadun ilme Puistokadun ja Pororannan välisellä osuudella tiivistyy 

täydennysrakentamisen myötä. Näkymä Puistokadulta on aiempaa urbaanimpi. Puistokadun ja 

Aittalahdenkadun kulmaukseen siirretty tori elävöittää ympäristöä ja muuttaa ilmettä. Uimahalli 

uutena julkisena rakennuksena parantaa kaupunkikuvaa ja monipuolistaa kaupunkirakennetta. 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan  

Pororannalta tarkasteltuna maisema muuttuu rakennetummaksi Aittalahdenkadun kohdalla. 

Aittalahdenkadun pohjoispuolelle on suunniteltu uimahalli ja eteläpuolelle uusi asuinkortteli. UV-

asemakaavamerkinnällä merkitystä alueesta osa muuttuu rakennetuksi.  

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen  

Suunnitelma täydentää rantoja kiertävää jalankulun ja pyöräilyn rantareittiä. Puistokadun 

liikenteelliset muutokset ja saavutettavien kohteiden (maankäytön uusien toimintojen pysäköinti) 



sijoittuminen lisää liikennettä Puistokadun ohella myös Santalahdenkadulla, Liekolankadulla ja 

Kävelykadulla. Tällä ei ole oletettavaa merkittävää haittavaikutusta liikenneturvallisuuteen tai 

viihtyisyyteen. Mikäli ajonopeudet nousevat ongelmallisiksi niin niitä on harkinnan mukaan 

mahdollisuus hillitä rakenteellisesti. 

Hulevesien hallinta 

Hulevedet pyritään imeyttämään ja viivyttämään tonteilla. Julkisissa ulkotiloissa kiinnitetään 

huomiota pintamateriaaleihin. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota AH-tonttien 

pinta- ja pohjakuivatukseen. Uimahallin alin perustamistaso on +58.7 ja alin 1. kerroksen 

lattiakorko on +59.3. 

Liikenne 

Liikenne perustuu pitkälti moottoriajoneuvoliikenteeseen. Linja-autoasema on siirretty. 

Promenadin risteysalueet on käsitelty ”shared space” periaatteella Puistokadun ja 

Aittalahdenkadun, Aittalahdenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa, lisäksi Puistokadun ja 

Onkinimenkadun risteysalue on käsitelty shared space –periaatteella. Promenadin ja uuden 

kaupunkikeskustan tunnistettavuutta lisätään myös Puistokadulla siten, että se erottuu 

laadukkaamman katuympäristön muodossa ja keskeiset risteykset sekä promenadin jatkuvuus 

Puistokadun yli ovat selkeästi havaittavissa. Havaittavuutta tulee tehostaa ajonopeuksien 

alhaisuuden kautta. Tälle katuosuudelle on syytä asettaa 30km/h nopeusrajoitus tehostavin 

rakentein, kuten ajohidasteet. Nopeuden alentamisella ei ole merkittävää vaikutusta 

autoliikenteen pääsuunnan välityskykyyn. 

 

Ajonopeuksien pitäminen alhaisina turvaa jalankulkijoiden ylitysmahdollisuudet autoliikenteen 

risteyskohdissa. Erityisesti Puistokadun ja Onkiniemenkadun ja Aittalahdenkadun risteyksissä on 

tärkeää varmistaa alhaiset ajonopeudet. Nykyinen vasemmalle kääntymiskaista on tilankäytön 

puolesta mahdollista säilyttää Puistokadulta Aittalahdenkadulle käännyttäessä. Kun katuja 

rakennetaan edellä mainituissa vilkkaimmissa risteyksissä, on tarpeen selvittää tarkemmin 

liikennevalojen tarpeellisuus. Käytössä olleiden keskimääräisten vuorokausiliikenneäärien, 

arvioidun liikennemäärän, melko alhaisen kasvun ja saadun kokemustiedon perusteella 

liikennevalojen tarpeellisuuden määrittelee sivusuuntien (erit. vasemmalle) kääntymisen ja 

jalankulkijoiden ylitysmahdollisuuksien tavoitetason saavuttaminen.  

Katuja rakennettaessa tulee huomioida liikennevalojen mahdollisuus mm. johtovarauksin. Tällöin 

katua ei tarvitse laajasti aukaista mikäli liikennevalot haluttaisiin asettaa myöhemmin. Mikäli 

risteykset varustetaan liikennevaloin kannattaa järjestää vasemmalle kääntyville ns. suojattu vaihe 

turvallisuuden takaamiseksi. Vasemmalle kääntyville tehtävälle kaistalle Puistokadulta lounaaseen, 

Onkiniemenkadun suuntaan kääntyviä varten on hyvin niukasti tilaa käytettävissä. Kuitenkin siten, 

että kaikista mitoista tinkimällä tuo on järjestettävissä. Vasemmalle kääntymisen järjestäminen 

vähentää mahdollisuuksia osaltaan sijoittaa pysäköintiä kadun varsiin ja rajoittaa pysäkkien 

sijoittelua. Jalankulkijoiden pääsuunnan ylitykset ovat lyhyitä, joten liikennevalojen kiertoaikoja on 

mahdollisuus säätää hyvin monipuolisilla tavoilla liikennetilanteen mukaan. Liikennevalojen osalta 

on syytä arvioida tarkemmin myös se olisivatko ne aina päällä. Jos ei niin silloin tässä kohdassa on 

hyvinkin perusteltua harkita käytettäväksi liikennevalojen lisäksi nopeutta alentavia 

hidasterakenteita. 



Esitetyt muutokset pyöräliikenteen ja jalankulun järjestämiseksi ovat olemassa. Myös huolto ja 

pelastusliikenne ovat järjestettävissä. Näitä tarkastellaan tarkemmin myöhemmissä 

suunnitteluvaiheissa 

Pyörätiet 

Uudistunut tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020, jolla pyritään mm. kannustamaan kuntia 

rakentamaan pyöräliikenteen järjestelyitä yksisuuntaiseen järjestelmään perustuvaksi. Liikenteen 

ollessa melko vähäistä yksisuuntaisissa pyöräliikennejärjestelyissä pyöräliikenne suositellaan 

ohjattavaksi muun ajoneuvoliikenteen sekaan kaupunkimaisissa ympäristöissä, joissa eri 

ajoneuvoryhmien väliset nopeuserot eivät ole erityisen suuria. Melko vähäliikenteiseksi kaduksi 

katsotaan kadut, joilla autoliikenteen liikennemäärät eivät ylitä 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa 

Suunnittelualueella Puistokadulla (11-12 000 ajoneuvoa/vrk), Marttilankadulla (4 830 

ajoneuvoa/vrk) ja Varilankadulla (5 360 ajoneuvoa/vrk) ajoneuvojen liikennemäärä ylittää 2 000 

ajoneuvon liikennemäärän vuorokaudessa. Näille kaduille on suunniteltu 1-suuntaiset pyöräkaistat 

tai –tiet. Lisäksi Aittalahdenkadulla Pororannan ja Puistokadun välisellä osuudella 

ajoneuvoliikenteen määrä ylittää 2 000 ajoneuvoa/vrk. 

Virkistysreitit  

Päävirkistysreitit kulkevat rantoja pitkin. Virkistysreittiä jatketaan Onkiniemen länsiosasta 

pohjoiseen rantaa pitkin.  

Pysäköinti 

Pysäköintiä on järjestelty vastaamaan sijoittelultaan paremmin kysyntää. Asuintonttien pysäköinti 

on sijoitettu tonteille. Julkisten rakennusten pysäköinti on erillisillä pysäköintialueilla ja kadun 

varressa, jolloin pysäköinnin yhteiskäyttö on mahdollista. 

 

Valaistus 

Alueella suositaan tunnelmallista valaistusta, jolloin haittavaikutukset esimerkiksi asuntojen 

sisätiloihin ovat vähäisemmät. Valon määrän sijaan suunnitellaan valaistuksen laatua ja 

yhtenäisyyttä. Promenadin alueen valaistuksessa huomioidaan mahdollisuus ohjelmoida tilanne, 

vuodenaika-, tai juhlavalaistuksia. Puistokadun ja Promenadin risteys valaistaan katualueen 

yläpuolelle ripustettavalla valoristikolla, joka lisää keskustan tunnistettavuutta Puistokatua 

ajettaessa ja valon määrää ja turvallisuutta tienristeyksessä.  

 

Suositeltavia kaavamääräyksiä 

- Promenadin varrella olevien rakennusten pääsisäänkäynnit avautuvat promenadille. 

Asuinrakennukset/hotelli 

- Rakennuksen alimmassa kerroksessa on liiketiloja. 

- Rakennuksen ullakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen rakennetaan talosauna ja 

kattoterassi. Saunan saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. 

Julkisivut, materiaalit ja värit 



- Rakennusten katutasossa on ikkunoita. 

- Uudet rakennukset rakennetaan puusta/paikallamuuratusta tiilestä. 

- Parvekkeet rakennetaan sisäänvedettyinä. Parvekkeita ei kannateta pilareilla maasta. 

Autopaikat 

- Autopaikat jaksotetaan enintään 5 autopaikan ryhmiin puuistutuksilla. 

- Katujen varsilla olevat autopaikat toteutetaan vettä läpäisevinä pintoina kuten nurmikivellä 

tai vastaavalla vettä läpäisevällä pintamateriaalilla. 
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Kansikuva: Puistoaluetta Pororannan alueella. Vasemmalla uimaranta. Luoteeseen. 

Perustiedot 

Alue: Sastamala, Vammala. Torin ympäristön asemakaavan muutos – alue.  

Tarkoitus: Selvittää alueen muinaisjäännökset ja etsiä ennestään tuntemattomia muinais-

jäännöksiä tai muilta suojeltavaksi katsottavia kulttuurihistoriallisia jäänteitä.  

Maastotyö: 5.5.2020. 

Kustantaja: Sastamalan kaupunki. 

Aiemmat tutkimukset: Aarni Erä-Esko inventointi 1949 ja Ville Laakso koekuopitus 2011. 

Tekijät: Maastotyö: Timo Sepänmaa ja Janne Soisalo, raportti: Timo Sepänmaan ja Jo-

hanna Rahtola.  

Tulokset: Alueelta tunnetaan ennestään yksi kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan ky-

länpaikka Marttila. Kyseisen muinaisjäännöksen muinaisjäännösalueen pohjoisin 

osa ulottuu tutkimusalueen lounaisosaan. Tarkkuusinventoinnissa alueella ei todet-

tu uusia muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi katsottavia kulttuurihistoriallisia 

jäänteitä.  

              
          Tutkimusalue vihreällä sinisen ympyrän sisällä.  

 

Muita tietoja:  Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN ja N2000 järjestelmissä. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannasta 6/2020, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 5/2020. Valo-
kuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valoku-
vat ovat digitaalisia, ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. Kuvaaja: T. Sepänmaa & J. Soisalo. 
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Kartta 

 
Tutkimusalueen rajaus vihreällä. Marttila historiallisen ajan kylänpaikan muinaisjäännösrajaus punaisella. 

Alla ilmakuvassa sinipunaisella vanha Huittinen-Tyrvää-Tampere – tielinja.  
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Vanhoja karttoja 

 
Ote maakirjakartasta vuodelta 1644 (Marttila a1 45 1). Karttaan on merkitty kolme taloa rannan tuntu-

maan. 

 

  
 

  

Vasen. Ote vuoden 1775 isojakokartasta. Marttilan kylän pohjoisin osa ulottuu tutkimusalueelle. Oikea. 

Ote 1840-luvun pitäjänkartasta. Marttilan kylään on merkitty neljä taloa, joista pohjoisin sijoittuu tutkimus-

alueen puolelle. Kartoilla Vanha Huittinen-Tyrvää-Tampere – tielinja kulkee tutkimusalueen itäosan poikki. 

Tutkimusalueen rajaus vihreällä. 

Ote kuninkaan kartastosta 

(1776–1805). Kylän talot koros-

tettu punaisella kartan päälle.  

Vanha Huittinen-Tyrvää-

Tampere – tielinja kulkee kartan 

poikki etelä- luoteis – suuntai-

sesti. Vanha tielinjan kulkee 

tutkimusalueen itäosan poikki.  
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Vasen. Ote kartasta vuodelta 1904. Oikea. Ote asemakaavamuutoskartasta vuodelta 1946.  

Vanha Huittinen-Tyrvää-Tampere – tielinja vuode 1904 kartalla kulkee samaa linjaa kuin aikaisemmilla v. 

1775 kartalla ja 1840-luvun pitäjänkartalla. Vuoden 1946 kartalle tielinja kulku on suunniteltu nykymuo-

toonsa. Tutkimusalueen rajaus vihreällä 

 

  
Vasen ote Senaatin kartasta vuodelta 1907. Tutkimusalue sinisen rajauksen sisällä. Oikea tutkimusalue 

rajattu vihreällä vuoden 1961 peruskartalla.  

Inventointi 

Sastamalan kunnalla on Vammalan keskustassa Torin ympäristön asemakaavan muutos -

hanke. Sastamalan kaupunki tilasi asemakaavamuutosalueen tarkkuusinventoinnin Mikroliitti 

Oy:ltä. Timo Sepänmaa ja Janne Soisalo tekivät inventoinnin maastotyön 5.5.2020 tutkimuksen 

kannalta hyvissä olosuhteissa. 

 

Tutkimusalue rajautuu länsi-lounaassa Liekoveden Pororantaan. Etelässä ja kaakossa Saarika-

tuun ja Onkiniemenkatuun pohjoisessa ja luoteessa. Idässä alue rajautuu Marttilan katuun. Tut-

kittaan alueen pinta-ala 8,8 ha. Alue on pääosin rakennettua. Alue sijaitsee korkeustasojen 

57,5–72,5 m välisellä alueella. Alueen maaperä on hiekka- ja soramoreenia.  

 

Aikaisemmat tutkimukset alueella ovat Aari Erä-Eskon vuonna 1949 tekemä inventointi ja Ville 

Laakson johdolla vuonna 2011 tehty koekuopitus Marttilan kylänpaikalla. Kyseinen tutkimus teh-

tiin kyläpaikan eteläisemmällä osalla, joka sijaitsee hieman tämän tutkimuksen tutkimusalueen 

ulkopuolella. 

 

Edellä mainittu Marttila (muinaisjäännöstunnus 1000019805), historiallisen ajan kylänpaikka on 

ainoa alueella sijaitseva ennestään tunnettu kiinteä muinaisjäännös. Historiallisen ajan kylänpai-

kalle määritelty muinaisjäännösalue sijoittuu osin alueen lounaiskulmaan. Ensimmäinen maininta 
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Marttilan kylästä on v. 1490 (Laakso 2011). Asutuksen yleisluettelon perusteella kylässä on ollut 

4 taloa vuonna 1540. Vuoden 1644 maakirjakartalla kylään on merkitty kolme taloa. Vuoden 

1775 isojakokartalle taloja on merkitty 4 samoin kuin 1840-luvun pitäjänkartalle. Myöhemmin 

kylä on autioitunut. Vanhoilla peruskartoilla (1961, -79 ja -88) alue on ollut rakentamatonta. Ny-

kyisin tutkimusalueen osalla kylänpaikka on puistoaluetta. Vuoden 2011 tutkimusalue sijaitsi nyt 

tutkittavan alueen ulkopuolella. Kylätontin kohdalla tehdyssä tutkimuksessa todettiin tuolloin pie-

nilainen alue, jossa oli kylätonttiin liittyvää kulttuurikerrosta, jossa ei kuitenkaan todettu löytöjä tai 

rakenteita (Laakso 2011).  

 

Tutkimusalueen itäosassa kulkee vanha Huittinen-Tyrvää-Tampere – tielinja. Vanhojen karttojen 

asemoinnin perusteella vanha tielinja vaikuttaa poikkeavan vuoden 1775 isojakokartalla ja 1840 

– luvun pitäjänkartalla nykyisestä linjauksesta, joka näkyy vuoden 1946 asemakaavamuutoskar-

tasta lähtien. Tielinja näkyy myös Kuninkaan kartalla, mutta suurimittakaavaisen kartalta tien 

paikannus on suuntaa antavaa. Vanha Huittinen-Tyrvää-Tampere tielinja on Vanajaveden ja 

Kokemäenjoen kulkureiteistä tärkein. Tie mainitaan Jaakko Teitin (1556) laatimassa luettelossa 

yleisenä tienä, jo 1400- luvulla ollut yleisenä tienä, mutta tie mahdollisesti käytössä jo keskiajalla 

(Luoto 2011). Tien aikaisemman linjauksen kohdalla on nykyisin pysäköintialuetta. Vuoden 1961 

kartalle tielinjan kohdalla on ollut rakennuksia. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta 

laadittua viistovalovarjostetta tarkastelemalla vanhan tielinjan alue voidaan todeta kokonaisuu-

dessaan muokatuksi alueeksi.  

 

Marttilan kyläpaikan ja vanhan tielinjan lisäksi alueella ei ole vahoille kartoille (v.1775, 1840-

luku) merkittyjä maastossa huomioitavia kohteita. Alue on ollut metsää, niittyä ja peltoa.  

 

Tutkimusalueen tuntumassa on ollut useita muinaisjäännöksiä, joiden on sittemmin katsottu tu-

houtuneen. Lähimmät tuhoutuneet muinaisjäännökset ovat Lintulan tontti, rautakautisia röykkiöi-

tä noin 100 m alueen etelärajalta etelään, Kaalisaari, kivikautinen asuinpaikka, alueen lounais-

kulmasta 160 m länteen, Kävelykatu 3, rautakautinen polttokenttäkalmisto, alueen luoteisosasta 

100 m luoteeseen, Ent. Saikan tontti, rautakautisia hautaröykkiöitä, alueen luoteisrajalta 70 m 

pohjoisluoteeseen, Liekolankatu, kivi-, pronssi- ja varhaisrautakautinen asuinpaikka sekä kaksi 

rautakautista hautaa, alueen luoteisrajalta 280 m luoteeseen, Ent. Tyrvään apteekin tontti, rau-

takautinen hautapaikka, alueen pohjoiskulmasta 280 m luoteeseen. Lähiympäristöstä tunnetut 

tuhoutuneet muinaisjäännökset osoittavat sen, että kaava-alue on ainakin läntisimmältä, Lie-

koveden rannan tuntumassa olleelta osaltaan ollut merkittävä kohta, jolle erilaista toimintaa (ai-

nakin asumista ja hautaamista) on keskittynyt useiden vuosituhansien mittaan.  

 

Liekovesi – siis järvimäinen osuus Kokemäenjokea – on nykyiseltä, säännöstellyltä pinnaltaan 

56,75 – 57,65 m mpy. Alue on kuroutunut Itämerestä mesoliittisella ajalla. Hartolankosken koh-

dalle, kaava-alueen raasta noin 3,5 km länsilounaaseen muodostui kuroutumisen yhteydessä 

kynnys, joka patosi nykyisen Liekoveden omaksi järvekseen. Tämän alueelta – osittain muinai-

siin mesoliittisiin merivaiheisiin, sen jälkeisiin järvi- / jokivaiheisiin sekä ennen kaikkea myöhäi-

simpään, rautakautiseen vaiheisiin, on varsin paljon muinaisjäännöksiä sekä muita esihistorialli-

sia löytöjä. Maatalouteen pohjautunut asutus alueella on muodostunut kiinteäksi jo rautakaudel-

la, olettavasti viimeistään 1500 vuotta sitten.  

 

Liekoveden länsiosassa, Hartolankoskessa sijaitseva Tyrvään voimalaitos patoaa Kokemäenjo-

en vesiä alavirran suuntaan. Nykyinen voimala valmistui vuonna 1951. Tätä aiemminkin koskes-

sa oli kaksi pienempää voimalaitosta, jotka valmistuivat 1900-luvun alussa ennen I maailmanso-

taa. Nykyisen voimalan pudotuskorkeus on 6,5 m. Tätä kaavaselvitystä varten ei selvitetty, kuin-

ka paljon Liekoveden pinta – siis vedenpinta myös kaava-alueen rannassa on noussut. Joka 

tapauksessa vedenpinnan nousu on ollut useita metrejä. Nykyisen rannan tuntumassa – osittain 
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veden alla on useita oletettavasti rantasidonnaisia esihistoriallisia asuinpaikkoja Liekoveden alu-

eella.  

 

Aluetta tutkittiin ensisijassa silmänvaraisesti. Valtaosa aluetta on täysin rakennettua – alueita, 

joita ei olisi rakennettu tai muokattu esim. puistoalueiksi on hyvin vähän. Kävelykadun ja lännes-

sä olevan rannan väliselle puistoalueelle tehtiin joitakin koekuoppia lapiolla. Merkkejä muinais-

jäännöksistä ei tavattu, mutta kuopista ei myöskään varmuudella selvinnyt oliko kuoppien pohjal-

la oleva puhdas maa luontaista maata, vai täyttömaata. Edelleen kaava-alueen itäosassa sijait-

sevalle, Seurantalon pohjoispuoliselle rakentamattomalle tontille tehtiin koekuoppia. Alueella 

sijaitsi kaava-alueen korkein kohta – n. 72,5 m mpy. Tämä alue oli hyvin kivikkoista ja sen poikki 

kulki kevyesti rakennettuja jalankulkuväyliä. Alue vaikutti lupaavalta lähinnä rautakautisten polt-

tokenttäkalmistojen kannalta. Merkkejä muinaisjäännöksistä ei tavattu. 

Tulos 

Alueelta tunnetaan ennestään yksi kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan kylänpaikka Martti-

la. Marttilan muinaisjäännösalueen pohjoisimmalla, tutkimusalueelle ulottuvalla osalla ei tehty 

muinaisjäännösaluetta tarkasteltiin silmävaraisesti, muinaisjäännösalueen ulkopuolisella alueella 

tehtiin koekuoppia. Mitään uusi havaintoja muinaisjäännöksestä ei todettu.  

 

Muutoin tutkimusaluetta tarkasteltiin silmävaraisesti etsien sellaisia rakentamattomia maastokoh-

tia joiden voitaisiin katsoa olevan muinaisjäännösten löytymisen kannalta potentiaalisia. Näille 

potentiaaliksi arvoiduille maastokohdille tehtiin koekuoppia. 

 

Kaavan alueelta ei löytynyt uusia muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi katsottavia kulttuuri-

historiallisia jäänteitä.  

 

8.6.2020 

 

Timo Sepänmaa 

Janne Soisalo 

Mikroliitti Oy 
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Muinaisjäännös 

1. SASTAMALA MARTTILA  

Mj-tunnus: 1000019805 

Status: kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus: historiallinen 

Tyyppi: asuinpaikat, kylänpaikka  

 

Koordin: N: 6807285 E: 281101 

 

Tutkijat: Ville Laakso koekuopitus 2011, Sepänmaa & Soisalo tarkkuusinventointi 2020.  

 

Kuvaus: Muinaisjäännösrekisteri: Marttila mainitaan kylänä ensimmäisen kerran 1490, ja 

eräät isännät mainitaan jo 1439 Daavidin kapinan päätteeksi laaditussa vakuuskir-

jassa. 1500-luvulla kylässä oli neljä taloa, 1644 kartalla enää kolme. Vuoden 1775 

isojakokartalla on taas neljä taloa. 1775 kartan perusteella kylätontti paikantuu ny-

kyisen Saarikadun eteläpuolelle, rakennetulle alueelle. 

 

 Suunnitellun ja olemassa olevan paikoitusalueen kaakkoiskulma saattaa ulottua 

vuoden 1775 tontin luoteisnurkkaan (1644 ja isojakokartta s.18 ). Mahdollista ehjää 

kulttuurikerrosta tuli esille ainoastaan suunnitteilla olevan pysäköintipaikan kaak-

koisosassa, koeojan 2 lounaispäässä. Paikalla todettiin noin kolmen neliömetrin 

alalla hyvin tumman maan kerros, joka saattaa olla alkuperäisellä paikallaan sijait-

sevaa kulttuurikerrosta, joka on kivien ansiosta säästynyt myöhemmältä maankäy-

töltä. Muu osa koeojissa tavatusta kulttuurimaasta oli sekoittunutta ja mahdollisesti 

sekundaarisessa kontekstissa. Nykyisen pysäköintipaikan alueella ei todettu min-

käänlaisia merkkejä kulttuurikerroksesta. 

 

 Marttilan kylätontin asutuksen sijoittumisen ja sen merkkien säilyneisyyden kannal-

ta mahdollista aluetta on ennen kaikkea Saarikadun luoteispuoleinen puistoalue 

suunnittelualueen pohjoispuolella. 

 

 Sepänmaa ja Soisalo 2020: Kylätontin paikannusta pyrittiin selvittämään vuoden 

1775 isokartan perusteella vuosien 1904 ja 1946 karttojen avulla. Kyseisen autioi-

tuneen kylätontin asemointi on haastavaa vanhojen (v. 1644 ja 1775) karttojen pe-

rusteella, koska Liekoveden pinta on myöhemmin noussut useita metrejä mistä 

johtuen rantaviiva on muuttunut huomattavasti vuosien 1644 ja 1775 karttojen laa-

timisen jälkeen. Paikoitellen nykyinen kiinteistöraja noudattaa edelleen aikaisem-

man rannan muotoja, mistä osaltaan oli apua vanhan kylänpaikan paikannuksessa. 

Paikannuksen perusteella kylänpaikasta sijoittuu tutkimusalueelle pieni ala kylän-

paikan pohjoisinta osaa. Maastossa kylänpaikan suhteen ei tehty uusia havaintoja. 

Tutkimusalueen osalla vanha kylänpaikka sijoittuu rakentamattomalle puistoalueel-

le. Vanhojen peruskarttojen perusteella alue on ollut rakentamatonta. Alueella voi 

siten olla säilyneenä kyläpaikkaa liittyviä rakenteita ja/tai kulttuurikerrosta.  
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Vasen ote kartasta vuodelta 1644, kylään merkitty kolme taloa.  

Oikea. Ote kartasta vuodelta 1775, kylään on merkitty neljä tonttia.  

 

  

Ote kuninkaan kartastosta (1776–1805). 

Marttilan kylän talot korostettu kartan 

päälle punaisella. 

 

Kiinteistöraja, joka noudattelee vanhaa 

vuoden 1775 kartalla näkyvää ranta-

viivaa kartalla himmeästi punaisella. 

Tumma punainen rajaus Marttilan 

muinaisjäännösrajaus muinaisjään-

nösrekisterin mukaan. Turkoosilla 

kylän sijainti vuoden 1775 kartan 

asemoinnin perusteella. 
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Kuvia  

  
Vasen. Seurantalon pohjoispuolella sijaitsevaa kivikkoista rinnettä. Koekuoppien perusteella alueella ei ole 

muinaisjäännöstä. Itään. Oikea. Seurantalon koillispuolella sijaitsevaa kivistä tehtyä pengerrystä. Taustalla 

seurantalo. Lounaaseen. 

 

  
Vasen. Seurantalon pohjoispuolella sijaitsevaa kivistä tehtyä pengerrystä. Etelään. Oikea. Koekuoppia 

kaivetaan puistoalueen kaakkoisosassa. Eteläkaakkoon. 

 

  
Vasen. Pororannassa olevaa nykyistä rantatörmää, jolla yksi, mahdollisesti patoamista edeltävä vanha 

mänty. Alueelle tehdyissä koekuopissa ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksistä. Pohjoiseen. Oikea. Jan-

ne Soisalo tutkii koekuoppaa Pororannan uimarannan itäpuolella. Länteen. 
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Lisäys 2022, koekuoppakartta 

Kartta tehdyistä koekuopistra, koko n. 50 x 50 cm , syvyys n. 30-50 cm. Missään koekuopassa ei 

havaittu mitään muinaisjäännökseen tai vanhaan asutukseen viittaavia merkkejä. maaperä vai-

kutti kaikkialla sekoittuneelta - täytemaata tai kaivettua maata. 

 

 
Punaiset pallot ovat koekuoppia 

Punainen viivarasteri on Marttilan muinaisjäännösalue. Sen koillispuolella on ollut jokin iso ulko-

rakennus tms. (mm. peruskartalla 1961) jonka pohja on tasattua maata. 

















 
1 A_083 Vastineraportti lausunnot 

Vastineraportti viranomaislausunnot 
 
Kaavaselostuksen liite 7 
3.5.2022 
 

Sastamalan kaupunki  

Pororannan asemakaavan muutos  
 

7.12.2021 päivätystä kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot 

sekä kaavoittajan vastineet niihin:  

 
1. Pirkanmaan maakuntamuseo 

2. Pirkanmaan ELY-keskus 

3. Caruna Oy 

 
 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2021-24.1.2022. 

 

Lausunnot ja mielipiteet: 
 

1. Pirkanmaan maakuntamuseo, 7.2.2022 annetun lausunnon 

pääsisältö 

 

Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksistä kaavaselostuksissa mainitaan 

lähtötietoina Vammalan kulttuuriympäristöinventointi 2002, Rakennetun ympäristön 

selvitys (Rinta-Porkkunen, Nina/Pirkanmaan maakuntamuseo), Vammalan 

keskustaajaman maisemaselvitys (Vammalan kaupunki 2000), Pirkanmaan 

maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto 

2016) sekä Vammalan keskustan kaupunkikuvallinen inventointi ja 

kehittämissuositukset (Maa ja Vesi Oy, 1990). Pirkanmaan maakuntamuseo korostaa, 

että maakunnallista inventointia lukuun ottamatta mainitut selvitykset ovat n. 20-30 

vuotta vanhoja ja niiden tietoja tulee kaavahankkeiden yhteydessä päivittää ja 

täydentää.  



 
2 A_083 Vastineraportti lausunnot 

Purettavaksi suunniteltua Keskustan päiväkotia ei ole inventoitu, mutta 

kaavaselostukseen on liitetty perustiedot ja valokuva päiväkotirakennuksesta. 

Rakennus on valmistunut 1963-1979 välisenä aikana neuvolaksi ja muutettu 

päiväkodiksi vuonna 1982. Päiväkotia on laajennettu vuonna 2002. Pororannan 

puistoalueen osalta kaavaselostuksessa todetaan, että se näkyy jo varhaisessa 1900-

luvun alun asemakaavassa. 

Asemakaavamuutoksen alueella sijaitsee Aittamäen koulu, joka on valmistunut vuonna 

1926 Vammalan kauppalan ylemmäksi kansakouluksi. Myös kauppalan kirjasto toimi 

kansakoulurakennuksessa vuoteen 1943 saakka. Nykyisin rakennuksessa toimii 

Pirkanmaan musiikkiopisto. Rakennus on säilynyt 1950-luvulla rakennettua 

keskuslämmityksen piippua lukuun ottamatta hyvin rakennusajankohtansa asussa. 

Aittamäen koulu on inventoitu osana Vammalan keskusta-alueen inventointia vuonna 

2002. Inventoinnissa Aittalahden opiston rakennus on arvotettu korkeimpaan 1. 

luokkaan. Rakennuksella on todettu olevan sivistyshistoriallista ja arkkitehtonista arvoa. 

Se myös sijaitsee keskustassa maisemallisesti keskeisellä paikalla, Onkiniemenkadun 

päätteenä. 

Suunnittelualue rajautuu Saarikadun varressa Vammalan keskustan maakunnallisesti 

arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (Pirkanmaan maakunnallisesti  

arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016. Pirkanmaan liitto) ja osin sen kanssa 

päällekkäiseen Keskustan pientaloalueeseen, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas 

aluekokonaisuus. Keskustan pientaloalueen korttelit sijaitsevat Marttilan kylätontin 

paikalla ja kokonaisuus on maakunnallisessa inventoinnissa määritelty 

rakennuskulttuurin ydinalueeksi. Suunnittelualueen Saarikadun puoleisella osalla 

maankäyttö ei muutu, joten kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia arvoalueisiin. Ne 

tulee kuitenkin huomioida kaavaselostuksessa. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen. 

Suunnittelumääräysten mukaan alueen suunnittelussa on turvattava 

kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Sastamalan oikeusvaikutteisessa 

keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa (2014) suunnittelualue sijaitsee 

lähivirkistysalueella, johon on osoitettu alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen 

tiivistämismahdollisuudet selvitetään yleiskaavamääräysten mukaan asemakaavalla, 

joka ei saa kuitenkaan olennaisesti vähentää virkistysalueiden määrää, eikä heikentää 

rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Suunnittelualueella on voimassa 
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kolme eri-ikäistä asemakaavaa vuosilta 1974, 2010 ja 2016. Voimassa olevassa 

asemakaavassa Aittalahden koulu ja keskustan päiväkoti sijaitsevat yleisten 

rakennusten korttelialueella, jossa suurin sallittu kerrosluku on II. 

Asemakaavaluonnoksessa päiväkodin tilalle on muodostettu asuinkerrostalojen 

korttelialue (AK-17), johon sijoittuu kolme rakennusalaa kerrostaloille. Niille on osoitettu 

rakennusoikeutta yhteensä 6400 k-m2. Onkiniemenkadun puoleisen talon suurin 

sallittu kerrosluku on kuusi (VI u2/3). Kahden muun kerrostalon suurin sallittu kerrosala 

on viisi (V u2/3). Lähikortteleissa sijaitsee enimmäkseen 3-4 kerroksisia sekä muutamia 

viisikerroksisia kerrostaloja. Kaavaselostuksen mukaan suunnittelualueelle sijoittuvat 

kerrostalot jatkavat kerroslukunsa puolesta Onkiniemenkadun pohjoispuolella 

sijaitsevien kerrostalorivistöjen linjaa. Vastapäisellä tontilla korkein sallittu kerrosluku 

on myös kuusi. Uusien kerrostalojen kokonaismassa on jaettu kolmeen erilliseen taloon 

ja harjasuunta määrätty Onkiniemenkadun suuntaiseksi, jolloin se on sama kuin 

vanhalla koululla. Näin on tavoiteltu yhtenäisyyttä Onkiniemenkadun katunäkymään ja 

pyritty säilyttämään näkymäyhteyksiä rakennusten väleissä kohti rantaa. 

lähikortteleissa on myös muita harjakattoisia kerrostaloja. Kaavamääräyksen mukaan 

julkisivut tulee toteuttaa laadukkailla kaupunkikuvaan soveltuvilla ratkaisuilla. 

Rakennusten tulee olla keskenään samantyylisiä. Sävynä tulee käyttää ympäristöön 

sopivia, maanläheisiä murrettuja sävyjä. 

Uudisrakentaminen tulee muuttamaan Aittaniemen koulun lähiympäristöä selvästi. 

Kaksikerroksisen päiväkodin tilalle on sijoitettu selvästi korkeampaa uudisrakentamista, 

joka sijoittuu koulun ja rannan väliin. Koulurakennus ei kuitenkaan ole historiansa tai 

käyttönsä puolesta ollut erityisesti sidoksissa rantaan. Nykytilanteessa päiväkoti sulkee 

suoran yhteyden koulun ja rannan välillä. Koulurakennuksen kaupunkikuvallinen 

merkitys säilyy entisellään keskustan suunnasta katsottuna. Maakuntamuseo toteaa, 

että rakennetun kulttuuriympäristön arvot on riittävällä tavalla huomioitu 

uudisrakentamisen suunnittelussa.  

Aittolahden koulu on suojeltu asemakaavaluonnoksessa merkinnällä sr-1: 

Kulttuurihistoriallisesti ja / tai kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt tulee 

tehdä siten, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet säilyvät. 

Korjaus- ja muutostöissä tulee noudattaa perinteistä rakennustapaa. 
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Museoviranomaiselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen ennen 

rakennus- tai toimenpidelupapäätöksen 

antamista. Maakuntamuseo toteaa, että kaavamääräys tarjoaa rakennuksen arvojen 

vaalimiselle erinomaiset lähtökohdat. 

Koulun tontti on osoitettu keskustatoimintojen korttelialueeksi (C-2), jolle voidaan 

sijoittaa majoituspalveluita, museo-/galleriatilaa, kahvila- ja ravintolatilaa sekä 

opetustoimintaa. Korttelialueelle voidaan sijoittaa myös toimistotilaa pääsääntöisesti 

edellä mainittuja toimintoja varten. Kaavamääräyksen mukaan 

Täydennysrakentamisen tulee rakennustavaltaan, materiaaleiltaan, massoittelultaan 

sekä värin ja muodon osalta sopeutua alueen arvokkaaseen rakennuskantaan. 

Korttelialueelle voidaan sijoittaa myös enintään 20 m2 kevytrakenteinen kahvila-

/työskentelytila tai vastaava tarpeellinen tila, jonka tulee sopia opistorakennuksen 

miljööseen. Maakuntamuseo katsoo, että kaavamääräys turvaa riittävästi 

koulurakennuksen arvoja tontin täydennysrakentamisen osalta ja monipuolisempi 

käyttötarkoitus voi parantaa rakennuksen käyttömahdollisuuksia jatkossakin. 

Puistoalueen rantaan on kaavassa sijoitettu alueen osa (sa-1), jolle saa rakentaa 

korkeintaan 300k-m2 kokoisen, yleiseen käyttöön tarkoitetun rantasaunan. 

Kaavamääräysten mukaan julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta ja värityksen tulee 

olla maanläheinen sekä sopeutua rantamaisemaan. Rantasaunan yhteyteen voidaan 

rakentaa kahvila-/ravintolatila. Rantasaunan edustalle on lisäksi osoitettu alueen osa, 

jolle saa sijoittaa kiinteän, yleisen saunan toimintaan liittyvän terassilaiturin. Puistoon ei 

kaavaselostuksen mukaan liity erityisiä luontoarvoja, vaan sen kasvillisuus on tyypillistä 

kaupunkipuiston kasvillisuutta. Suuri osa puistosta on avointa ruohokenttää. Ranta-

alue on ollut uimarantakäytössä pitkään. Koska puistoon ei liity merkittäviä 

kulttuurihistoriallisia arvoja, maakuntamuseo katsoo, ettei suunnitellun kaltaisen 

saunarakennuksen toteuttamiselle ole esteitä. 

Kaava-alueen eteläosassa sijaitsee muinaismuistolain suojaaman kiinteän 

muinaisjäännöksen, Marttilan (mj-tunnus 1000019805) historiallisen asuinpaikan 

(kylänpaikan) pohjoisosa, jonka tiedossa oleva aluerajaus on merkitty 

kaavaluonnokseen sm osa-aluemerkinnällä. Merkintään liittyy asianmukainen määräys. 

Kaavahankkeeseen liittyen on tehty arkeologinen tarkkuusinventointi (Mikroliitti Oy, 

2020), jonka raportin mukaan alueelta ei ole löytynyt uusia muinaisjäännöksiä tai muita 
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suojeltavaksi katsottavia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä. Pääosin historialliseen kartta-

aineistoon perustuva Marttilan kiinteän muinaisjäännöksen rajaus ei ole täsmentynyt 

tutkimuksessa. Maakuntamuseo on kommentoinut raporttia sähköpostiviestissään 

inventoijille ja esittänyt siihen lisäyksiä ja korjauksia. Erityisesti on syytä täydentää 

raporttia käytettyjen kenttätyömenetelmien ja kiinteän muinaisjäännöksen laajuuden 

kenttätutkimuksen osalta. Päivitetty inventointiraportti tulee toimittaa 

maakuntamuseolle hyväksyttäväksi ja arkistoitavaksi Museoviraston tietojärjestelmään 

sekä lisätä kaava-aineistoon. Asemakaavaehdotus täydennettyine 

selvitysaineistoineen tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon lausuntoa varten. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

- Kaavaselostukseen on vaihdettu tuoreet kuvat suunnittelualueen rakennuksista ja 

selostusta on täydennetty. 

- Tiedot keskustan pientaloalueesta on täydennetty selostukseen 

- Täydennetty arkeologinen inventointiraportti on vaihdettu kaava-aineiston liitteeksi 

 

2. Pirkanmaan ELY-keskus, 25.1.2022 annetun lausunnon pääsisältö 

 

Suhde ylempiasteisiin kaavoihin 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sastamalan keskustataajaman 

rakenneosayleiskaavassa lähivirkistysalueella ja sitä koskee lisäksi alueen tiivistämis-

/eheyttämistarve -merkintä. Kaavamääräyksen mukaan alueen 

tiivistämismahdollisuudet selvitetään asemakaavalla, joka ei saa kuitenkaan 

olennaisesti vähentää virkistysalueiden määrää, eikä heikentää rakennetun 

kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. 

Kaavaratkaisussa asuinkerrostalot sijoittuvat AK-17-korttelialueelle, purettavan 

päiväkodin paikalle. Viereisen opistorakennuksen läheisyys on huomioitu 

kerrostalorakennusten ulkomuotoa koskevin määräyksin. Huolimatta siitä, että 

muutosalue on yleiskaavassa osoitettu virkistysalueeksi, voidaan kaavamuutoksen 
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katsoa noudattavan yleiskaavan tavoitteita alueen tiivistämisestä, sillä virkistysalueiden 

määrä ei vähene ja ratkaisu säilyttää myös rakennetun kulttuuriympäristön arvot.  

Hulevedet 

Asemakaavan valmisteluaineistossa ei ole mukana hulevesiselvitystä eikä 

kaavaluonnoksessa ole annettu määräyksiä hulevesien hallinnasta. Ottaen huomioon 

alueen luonteen virkistysalueena ja sijainnin vesistön tuntumassa keskusta-alueella 

ELY-keskus katsoo, että valmistelussa tulee laatia hulevesiselvitys ja varmistua 

hulevesien riittävästä hallinasta kaavamääräyksin. 

Tulvariski 

Asemakaavaluonnoksessa osoitetut asuinkerrostalot ja rantasauna sijoittuvat 

Liekoveden rannan tuntumaan. Asemakaava-alue sijaitsee yleiskaavassa osoitetulla 

tulvavaara-alueella. Kaavamääräyksen mukaan tulvavaara-alueet tulee huomioida 

tarkemmassa suunnittelussa. Tulva-alueille ei saa sijoittaa uusia rakennuksia, 

rakenteita eikä muita toimintoja niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää vahinkoa. 

Liekoveden alin suositeltava rakentamiskorkeus on päivitetty kaavaselostuksessa 

mainitun vuoden 2014 jälkeen. Alin suositeltava rakentamiskorkeus saadaan lisäämällä 

korkeuteen N2000+58,57 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.  

rakennuspaikkaa voidaan tarvittaessa nostaa esimerkiksi täyttömaan avulla. 

Aaltoiluvaran arviointiin voi käyttää esimerkiksi Tulviin varautuminen rakentamisessa -

opasta (2014). 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

- Kaavamuutoksen liiteaineistoihin on lisätty selvitys hulevesien hallinnasta alueella 

- Kaavamääräyksiin on lisätty tarpeelliset määräykset hulevesistä 

- Alin suositeltava rakentamiskorkeus on korjattu selostuksen ja lisätty 

kaavamääräyksiin 
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3. Caruna Oy, 12.1.2022 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. 

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: 

- Merkitään tiedoksi saaduksi ja pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa 

 

 

Kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 

Sastamalan kaupunki - maankäyttö 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 790 Sastamala Täyttämispvm 28.04.2022
Kaavan nimi Pororannan asemakaava ja asemakaavanmuutos
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 10.12.2019
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus A-083/2019
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,4670 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,0639
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,4031

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 3,4670 100,0 7230 0,21 1,0639 4451
A yhteensä 0,4092 11,8 6200 1,52 0,4092 6200
P yhteensä
Y yhteensä -0,4632 -2779
C yhteensä 0,1312 3,8 730 0,56 0,1312 730
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 1,7424 50,3 300 0,02 -0,1433 300
R yhteensä
L yhteensä 0,0245 0,7 0,0245
E yhteensä 0,0271 0,8 0,0271
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä 1,1326 32,7 1,0784

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 650 1 650

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 3,4670 100,0 7230 0,21 1,0639 4451
A yhteensä 0,4092 11,8 6200 1,52 0,4092 6200
AK-17 0,4092 100,0 6200 1,52 0,4092 6200
P yhteensä
Y yhteensä -0,4632 -2779
Y -0,4632 -2779
C yhteensä 0,1312 3,8 730 0,56 0,1312 730
C-2 0,1312 100,0 730 0,56 0,1312 730
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 1,7424 50,3 300 0,02 -0,1433 300
VP-4 1,4708 84,4 300 0,02 1,4708 300
VP 0,2716 15,6 0,2248
VU -0,2343
VV -1,6046
R yhteensä
L yhteensä 0,0245 0,7 0,0245
Katuauk./torit 0,0245 100,0 0,0245
E yhteensä 0,0271 0,8 0,0271
ET 0,0271 100,0 0,0271
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä 1,1326 32,7 1,0784
W 1,1326 100,0 1,0784

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 650 1 650
Asemakaava 1 650 1 650
Ei-asemakaava



PORORANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

KAAVOITUSVAIHEEN HULEVESISELVITYS 

 

 

I  Nykytilanne 

 

 Alueen olemassa oleva hulevesiverkosto on esitetty liitteenä olevalla kartalla.  

 

Hulevesiverkostoon päätyvät vedet päätyvät suurimmaksi osin Pororannan sadevesipump-

paamoon. Pororannan sadevesipumppaamo pumppaa hulevedet Liekoveteen. Purkuputken 

pää on noin 40 metrin päässä rannasta. Kaavamuutosalueen pohjoispäästä hulevedet me-

nevät Onkiniemenkadun hulevesiviemäriin, joka purkaa vetensä Liekoveteen. Suurin osa 

alueen hulevesistä imeytyy paikallaan maaperään, sillä suurin osa pinta-alasta on puisto- ja 

viheraluetta. Hulevesiverkostoon päätyvää vettä ei käsitellä, vaan se päätyy vesistöön kä-

sittelemättömänä. 

 

Kävelykadulla esiintyy lyhytkestoista tulvimista vuosittain rankkasateiden yhteydessä. 

Tulviminen johtuu hulevesiverkoston riittämättömästä kapasiteetista, vettä imemättömän 

alan suuresta määrästä sekä viivytyksen puuttumisesta.  

 

II  Kaavamuutoksen toteutumisen aiheuttamat muutokset sekä johtopäätökset 

 

AK-17 ja C-2-korttelialueilla tilanne ei muutu olennaisesti. Molemmilla korttelialueilla si-

jaitsee olemassa olevia rakennuksia sekä asfalttipäällysteistä pintaa. Alueet ovat lisäksi 

verrattain pieniä, eivätkä ne vaikuta verkoston mitoitukseen tai aiheuta muutostarpeita.  
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