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1. Perus- ja tunnistetiedot  

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hämeenlahdentien aluetta, joka on 

asemakaavassa osoitettu suurimmaksi osaksi lähivirkistysalueeksi. On arvioitu, että alueelle 

olisi mahdollista osoittaa muutamia pientalotontteja huomioiden kuitenkin alueen luonto, 

lähivirkistysalue ja sen käyttö. 

 

Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos on mukana käynnistettävänä 

asemakaavahankkeena Sastamalan kaupungin 2022–2023 kaavoitusohjelmassa. 

Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisesta jätettiin valtuustoaloite 14.12.2021. 

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 13.4.2021 ja esitti asemakaavan muuttamista 

kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen käynnistämisen 

26.4.2021.   

 

Selostus koskee 4.10.2022 päivättyä asemakaavakarttaa.  

1.2 Kaava-alueen sijainti  

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin Kiikoisten kirkonkylässä koskien korttelia 

16C sekä lähivirkistysaluetta.  

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 2,7 ha.  
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Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos.  

Asemakaavan työnumero on A 086/2022. 

 

Alueella on voimassa vuonna 2015 hyväksytty Kirkonkylän asemakaavan muutos. 

Suunnittelualue on suurelta osin lähivirkistysaluetta ja alueen eteläosassa on 

erillispientalojen korttelialue. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tuoda rannan 

läheisyyteen uusia rakennuspaikkoja pientaloille huomioiden kuitenkin alueen luonto, 

lähivirkistysalue ja sen käyttö.  
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1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, 

taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

• Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma (Sastamalan kaupunki 2014, päivitetty 2019)  
 

 



Sastamalan kaupunki  6 

A_086 Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos 

 

 

2. Tiivistelmä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos on mukana käynnistettävänä 

asemakaavahankkeena Sastamalan kaupungin 2022–2023 kaavoitusohjelmassa. 

Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisesta jätettiin valtuustoaloite 14.12.2021. 

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 13.4.2021 ja esitti asemakaavan muuttamista 

kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen käynnistämisen 

26.4.2021.   

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ympäristölautakunnassa 7.6.2022 ja 

kaava on kuulutettu vireille viikolla 24 vuonna 2022.  

2.2 Asemakaava  

Alueella on voimassa Kirkonkylän asemakaavan muutos, Kiikoisten kylä, joka on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 16.2.2015 § 6.  

 

Suunnittelualue on suurelta osin lähivirkistysaluetta ja alueen eteläosassa on 

erillispientalojen korttelialue. Korttelialueella on rakennusoikeutta 300 k-m² 

(kerrosalaneliömetriä) per tontti. Lähivirkistysalueen läpi kulkee ulkoilureitti ja korttelialueen 

läheisyyteen on varattu ohjeellinen urheilualue sekä ohjeellinen leikki- ja oleskelualue. 

Urheilualueelle voidaan sijoittaa urheilutoimintaan liittyviä rakenteita.  

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tuoda rannan läheisyyteen uusia rakennuspaikkoja 

pientaloille huomioiden kuitenkin alueen luonto, lähivirkistysalue ja sen käyttö.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaavan lainvoimainen 

hyväksymispäätös on kuulutettu. 

 



Sastamalan kaupunki  7 

A_086 Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos 

 

 

3 Lähtökohdat  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

3.1.1 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin Kiikoisten kirkonkylässä, Kiikoisjärven länsi-

puolella. Suunnittelualue käsittää korttelin 16C, lähivirkistysaluetta sekä katualuetta. Alue on 

rakentamatonta ja osoitettu asemakaavassa lähivirkistysalueeksi. Suunnittelualueen lähiym-

päristössä on omakotitalo- ja rivitaloasumista sekä pientaloasutusta. Suunnittelualueen lä-

heisyydessä on asuinrakennusten lisäksi palvelutoiminnoille tarkoitettuja rakennuksia mm. 

terveysasema, kirjasto ja kirkko. Rakentaminen on keskittynyt pitkälti Kiikostentien varteen.  

 

 

Kuva 2: Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä 
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Kuva 3: Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä Kiikoisjärven suunnasta kuvat-

tuna 

 

3.1.2 Luonnonympäristö  

Luonnonolot ja maisema  

Luonnonympäristön tiedot ja kohteet on saatu luontoselvityksestä. Alueelle on tehty luonto-

selvitys vuonna 2013. Suunnittelualue on rakentamaton ja pääosin sekametsää.  
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Kuva 4: Suunnittelualueen kasvillisuutta 

 

 

Kuva 5: Suunnittelualueen kasvillisuutta 

 

Arkeologinen inventointi 
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Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto suoritti syksyllä 2014 arkeologisen inventoin-

nin Sastamalassa, Kiikoisten kirkonkylän asemakaavamuutosalueella. Inventoinnin kenttä-

työt tehtiin pääasiassa kolmen työpäivän aikana marraskuussa 2014, mutta paikalla käytiin 

jo tekemässä tarkastus jo aiemmin lokakuussa. Inventoinnin esi-, kenttä-, ja jälkitöistä vas-

tasi arkeologi (FM) Kirsi Luoto. Inventoinnissa keskityttiin etsimään uusia muinaisjäännöksiä 

kaava-alueen muuttuvan maankäytön alueilta.  

 

Kaava-aluetta ei ole tarkastettu kokonaisuudessaan Kiikoisten aiemmissa arkeologisissa in-

ventoinneissa, eikä kaava-alueelta tiedetä löytyneen esihistoriallisia irtolöytöjä. Suunnitellun 

urheilu- ja leikkialueen (vu, le) alue on toiminut ilmeisesti jonkinlaisena maanläjitysalueena ja 

maanpinta oli täällä rikkoutunutta ja kulunutta. Inventointialueelta löytyi kiinteä muinaisjään-

nös, muu kulttuuriperintökohde ja irtolöytö, jotka eivät osuneet kaava-alueelle. 

 

Sastamalan Kiikoisten luontoselvitys  

Ahlman Group Oy on laatinut suunnittelualueelta ja sen lähiympäristöstä luontoselvityksen 

vuonna 2013. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mah-

dolliset liito-oravan reviirit, kasvillisuus ja lepakoille tärkeät alueet. Kasvillisuusselvityksessä 

suunnittelualueelta löytyivät käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta, kalliopaljas-

tuma sekä joutomaata ja näistä yhdelläkään ei raportin mukaan ole erityisiä luontoarvoja tai 

lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Lepakkoselvityk-

sen mukaan kaavamuutosalueella ei ole havaittu lepakoiden esiintymisiä. Pesimälinnus-

toselvityksessä havaittiin kaavamuutosalueen ulkopuolella rannassa telkän ja rusko-

suohaukan esiintymiä. Näistä kahdesta ruskosuohaukan pesimiselle on suositeltu jätettävän 

riittävästi elinympäristöä soveliailta paikoilta. Jotta pesimiselle jää riittävästi elinympäristöä 

niin pesimäalueen välittömään läheisyyteen ei kaavoiteta rantaan asti ulottuvia tontteja.  

 

Kaavamuutosalueelta ei myöskään löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, vaikka alueella on 

lajille soveliasta elinympäristöä. Alueella on havaittu liito-oravan pesäpuu vuonna 2002 (Mo-

tiivi Oy 2012), mutta elinpiiri ei ollut asuttuna kesällä 2013. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

alkuperäistä elinympäristöä ei tarvitse huomioida kaavoituksessa, sillä liito-oravalle on hyvin 

tyypillistä, että kaikki paikat eivät ole asuttuina joka vuosi. Vuonna 2002 (Rajala 2002) var-

mistettu elinympäristörajaus (kuvassa) on näin ollen huomioitava edelleen alueen maankäy-

tön suunnittelussa.  
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Kuva 6: Vuonna 2002 (Rajala 2002) varmistettu elinympäristörajaus 

 

Maaperä 

Maaperältään alue on suurelta osin hiekkamoreenia ja alueen luoteisosassa on savea. Alue 

soveltuu perustamisolosuhteiltaan varsin hyvin rakentamiseen. 
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Kuva 7: Maaperä (GTK 2021). Kaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella katkoviivalla.  

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö  

Väestö  

Suunnittelualue sijoittuu Sastamalan kaupungin Kiikoisten paikalliskeskuksen keskusta-alu-

een reuna-alueelle. Kaavan toteutuessa taajama laajenisi kohti kaakkoa. Suunnittelualue on 

rakentamatonta, mutta lähiympäristössä on omakotitaloja ja rivitaloja. Suunnittelualueen 

pohjoispuolella sijaitsee uimaranta. 

 
Palvelut  

Suunnittelualueen läheisyydessä eteläpuolella sijaitsee Murajan tila ja pohjoispuolella on 

Kiikoisten keskustan palveluita. Keskustasta löytyvät palvelutoimintojen rakennuksia kuten 

kirkko, kirjasto ja terveysasema. Rakentaminen on pitkälti keskittynyt Kiikostentien varteen.  
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Alueen historiaa 

Kiikoinen on perustettu vuonna 1847, jolloin se irrotettiin omaksi kappeliseurakunnakseen 

Tyrvään seurakunnan Kiikan kappelista. Itsenäiseksi seurakunnaksi Kiikoinen tuli virallisesti 

vuonna 1904, itsenäistyminen toteutui kuitenkin vasta vuonna 1922. Kiikoisten kunta liittyi 

osaksi Sastamalaa vuoden 2013 alussa, jolloin siitä tuli osa Pirkanmaan maakuntaa. 

Kiikoinen sijaitsee Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien rajalla. Se siirtyi Pirkanmaasta 

Satakuntaan vuonna 1997, mutta vaihtoi maakuntaa uudelleen vuoden 2013 kuntaliitoksen 

myötä. Vuoden 2022 alussa Kiikoisissa asui 1087 asukasta ja sen pinta-ala oli n. 144 km², 

josta 6,26 km² oli vesistöjä.   

 

3.1.4 Maanomistus  

Sastamalan kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta.  
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Kuva 8: Kaupungin maanomistus sinisellä, suunnittelualue rajattu punaisella katkoviivalla  

3.1.5 Tekninen huolto 

Suunnittelualueen läheisyydessä on kattava viemäröintiverkosto. Hämeenlahdentie kuuluu 

Sastamalan Veden toiminta-alueeseen, mutta kunnallinen vesijohtoverkosto ulottuu juuri 

suunnittelualueen ulkopuolella. Yksityiset kiinteistöt ovat rakennuttaneet vedenjakeluverkos-

ton sekä jätevesien keräysjärjestelmän, joka kulkee suunnittelualueen läpi. Verkosto kytkey-

tyy kunnan vesihuoltoverkostoihin Hämeenlahdentien ja Havutien risteyksen lähettyvillä ja 

jatkuu siitä aina Murajannokan kärkeen asti. Kaavamuutosalueelle rakennettavan uuden tien 

myötä on samalla mahdollista laajentaa kunnallista vesihuoltoverkostoa uudelle asuinalu-

eelle.  

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

3.2.1 Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.  

 

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tulemaan 

voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Voimaantulosta on kuulutettu 8.6.2017. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 27.3. Hyväksymispäätöksestä on tullut 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta. Yksikään valituksista ei koskenut 

Sastamalaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti maakuntavaltuuston 

hyväksymään maakuntakaavaan ei tehdä muutoksia. Hallinto-oikeuden aiemmat päätökset 

muutoksista on kumottu.  

 

Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1. 

maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, 

liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi 

entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan. 

 

Maakuntakaavassa alueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu seuraavia aluevarauksia:  

Taajamatoimintojen alue.  
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Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden 

taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät 

liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä 

aiheutumattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun 

alueet ja ulkoilureitit.  

 

Suunnittelumääräys:  

Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden 

saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla.  

 

Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa 

alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys 

seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.  

 

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. 
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Kuva 9: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella katkoviivalla 

3.2.2 Yleiskaava 

Kiikoisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt taajama-alueen osayleiskaavan 29.6.2004 § 31.  

 

Yleiskaavassa alueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu seuraavia aluevarauksia ja 

määräyksiä:  

 

Pientalovaltainen asuntoalue 

 

Merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta 

pääosa sijoittuu pientaloihin.  
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Lähivirkistysalue 

 

Merkinnällä on osoitettu lähivirkistysalue, jolle voidaan sijoittaa pienehköjä alueen 

virkistystoimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.  

 

Yhdyskuntateknisen huollon alue 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

 

Merkinnällä on osoitettu metsänhakkuu, joka on suoritettava alueen erityisluonteen 

edellyttämällä tavalla siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät. Alueen 

peltoja ja rantoja rajaava puusto tulee säilyttää. Alueella sallitaan vain maa- ja 

metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentaminen on sovitettava huolellisesti 

ympäröivään maisemaan.  

Rantavyöhykkeellä rakentamisen tulee sijoittua maatilojen talouskeskusten yhteyteen. 

Rantavyöhykkeellä mahdollinen rakennusoikeus on siirretty RA, RA-1 ja AP-alueille.  

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

Merkinnällä on osoitettu, että maisemaa muuttuvaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman 

maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua maisematyölupaa (toimenpiderajoitus).   
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Kuva 10: Ote Kiikoisten taajama-alueiden osayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

katkoviivalla 

3.2.3 Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja 

väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden 

kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä 

kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen 

suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastamalan tulevaan kehittämiseen.  

Suunnitelmassa on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin 

kehittämisen painopisteitä ja se ohjaa kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden 

sijoittamista. Kaupunkirakennesuunnitelma tähtää vuoteen 2030. 
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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. 

Kaava-alue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa paikalliskeskuksen merkin alapuolelle 

ja osittain sen pohjoispuolelle, missä näkyy pääosin asemakaavoitetun alueen merkintää.   

 

 

Kuva 11: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta 

3.2.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa Kirkonkylän asemakaavan muutos, Kiikoisten kylä, joka on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 16.2.2015 § 6.  
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Suunnittelualue on suurelta osin lähivirkistysaluetta ja alueen eteläosassa on 

erillispientalojen korttelialue. Korttelialueella on rakennusoikeutta 300 k-m² 

(kerrosalaneliömetriä) per tontti. Lähivirkistysalueen läpi kulkee ulkoilureitti ja korttelialueen 

läheisyyteen on varattu ohjeellinen urheilualue sekä ohjeellinen leikki- ja oleskelualue. 

Urheilualueelle voidaan sijoittaa urheilutoimintaan liittyviä rakenteita.  

 

 

Kuva 12: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualue on rajattu punaisella katkoviivalla 

 

3.2.5 Rakennusjärjestys 

 

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014.  
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Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015 ja se on nähtävillä kaupungin www-sivuilla: 

http:/www.sastamalankaupunki.fi. Rakennusjärjestystä ollaan päivittämässä.  

3.2.6 Pohjakartta 

 

Kaavan pohjakarttana käytetään kaupungin ajan tasalla pitämää 1:1000 mittakaavaan laa-

dittua numeerista vektorikarttaa.  

3.2.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja ohjelmat 

 

Alueella on sitova tonttijako ja rekisterinpitäjänä on Maanmittauslaitos.  

 

Suunnittelualueella ja lähiympäristössä ei ole voimassa rakennuskieltoalueita.  
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisesta jätettiin valtuustoaloite 14.12.2021. 

Aloitteessa esitetään Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisen olevan yksi houkutella 

uusia asukkaita. Alue on hyvin keskeisellä ja rauhallisella paikalla hyvien kulkuyhteyksien 

varrella. Aloitteessa esitetään hanketta puoltavia tekijöitä, kuten vapaa-ajan kotien tarve 

sekä pandemian aiheuttama maallemuuttohalukkuus. Aloitteessa toivotut omarantaiset tontit 

ovat yleiskaavan vastaisia, mutta osa alueelle suunnitelluista tonteista on kuitenkin rannan 

läheisyydessä ja niiltä on suora näköyhteys Kiikoisjärvelle. 

4.2 Suunnittelun käynnistämien ja sitä koskevat päätökset  

Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos on mukana käynnistettävänä 

asemakaavahankkeena Sastamalan kaupungin 2022–2023 kaavoitusohjelmassa. 

Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisesta jätettiin valtuustoaloite 14.12.2021. 

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 13.4.2021 ja esitti asemakaavan muuttamista 

kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen käynnistämisen 

26.4.2021.   

 

Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 7.6.2022 

ja kaava kuulutettiin vireille viikolla 24 / 2022.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  

Osalliset ilmenevät kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  

4.3.2 Vireilletulo 

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu viikolla 24 / 2022. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

OAS 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla ja internetissä kaupungin 

kotisivuilla. OAS on nähtävillä koko suunnittelun ajan.  
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Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan Sastamalan kaupungin julkisten kuulutusten 

ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla sekä virallisissa kaupungin päättämissä 

ilmoituslehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti). 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Luonnos 

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

Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan liitolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan 

vedelle sekä alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisesta jätettiin valtuustoaloite 14.12.2021. 

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 13.4.2021 ja esitti asemakaavan muuttamista 

kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen käynnistämisen 

26.4.2021.   

 

Tavoitteena on tuoda rannan läheisyyteen uusia rakennuspaikkoja pientaloille huomioiden 

kuitenkin alueen luonto, lähivirkistysalue ja sen käyttö. Kiikoisten luontoselvityksessä on 

todettu, että suunnittelualueelle osuu kasvillisuusselvityksen mukaan käenkaali-

mustikkatyypin lehtomaista kangasta, ruohokorpea, kalliopaljastumaa, joutomaata sekä 

mustikkatyypin tuoretta kangasta ja näistä kasvillisuustyypeistä ainoastaan ruohokorpi 

lukeutuu metsälain (10 §) mukaisesti suojeltaviin kohteisiin. Ruohokorpi on tarpeellista 

suojata kaavassa ja jättää luonnontilaan. Liito-oravaselvityksessä todetaan, että vuonna 

2002 varmistettu elinympäristörajaus pitää huomioida kaavoituksessa ja jättää alue 

luonnontilaan. Pesimälinnustoselvityksessä todetaan, että uimarannan viereisellä 

vesistöalueella on ruskosuohaukan ja kaulushaikaran pesimäalueita, jotka ovat kaavassa 

tarpeellista turvata. Lähtötietona tiedetään, että aluetta käytetään virkistäytymiseen, joten 

virkistysalueen käyttö turvataan kaavassa.  
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4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittely ja päätökset 

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

arviointisuunnitelmasta.  

 

Suunnitteluaineisto on koko kaavaprosessin ajan nähtävillä Sastamalan kaupungin www-

sivuilla osoitteessa: www.sastamalankaupunki.fi. 

 

Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 7.6.2022 

§ 62 ja kaava on kuulutettu vireille viikolla 24 / 2022.  

 

 

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

5.1 Kaavan rakenne 

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin Kiikoisten kirkonkylässä, Kiikoisjärven 

länsipuolella.  

 

Asemakaavan muutos muodostuu neljästä erillispientalojen korttelialueesta, 

lähivirkistysalueesta, ulkoilureitistä sekä katualueesta.  

 

Erillispientalojen korttelialueella (AO-14) saa rakentaa yhden kokonaisen kerroksen ja 

ullakolle 2/3 kokonaisen kerroksen kerrosalasta, rakennusoikeutta kiinteistöillä on 250 k-m². 

Saunarakennuksen mahdollistaville rakennuspaikoille saa rakentaa yksikerroksisen 

saunarakennuksen sekä yhden tähän liittyvän apurakennuksen, joilla on rakennusoikeutta 

yhteensä 25 k-m². Yhteensä uudisrakennuksilla olisi rakennusoikeutta 1 325 k-m².  

 

Hämeenlahdenkadun ja sen varrelle sijoittuvien AO-kortteleiden ympärille on jätetty 

runsaasti lähivirkistysaluetta, jotta tavoitteet luonnon turvaamisesta ja alueen 

virkistyskäytön mahdollistamisesta toteutuisivat. Lähivirkistysalueiden läpi kulkee 

ulkoilureittejä, jotka yhdistävät uuden asuinalueen jo olemassaolevaan rakenteeseen.   

 

Katualue yhdistää uuden asuinalueen Hämeenlahdentiehen. Uudelle Hämeenlahdenkadun 

alueelle on rakennettava tarvittavat vesihuoltoverkostot.  

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on n.2,7 ha. 

 

Pinta-ala jakaantuu seuraavasti: 

Erillispientalojen korttelialue (AO-14)   A = 1,22 ha 

Lähivirkistysalue (VL)    A = 1,31 ha 

Katualue     A = 0,17 ha 
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa laadukas yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja tiivistävä 

rakentaminen alueelle sekä kehittää Kiikoisten taajama-aluetta. Suunnittelualueelle on 

osoitettu yleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo-

alueet). Kaakkoisosan luo-alueella on mahdollinen liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikka ja alue on rauhoitettu jättämällä se rakentamattomaksi. Suunnittelualueen 

luoteisosassa sijaitsevalla luo-alueella on luonnontilainen ruohokorpi, joka on 

uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin uhanalainen ja lukeutuu metsälain (10 §) mukaisesti 

suojeltaviin kohteisiin. Alue huomioidaan suunnittelussa siten, että jätetään luonnontilaan ja 

pysyy rakentamattomana. 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet     

Korttelialueet merkintöineen ja määräyksineen selviävät kaavakartalta. 

5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavamuutosalue on rakentamatonta ja alue tarjoaa hienot rakennuspaikat pientaloille. 

Tällä hetkellä alue toimii pitkälti luonnontilaisena lähivirkistysalueena. Uusien 

kaavamuutosten myötä alueesta tulee jäsennellympi. Kaavan yhtenä tavoitteena on säilyttää 

lähivirkistysalueen käyttö ja ulkoilureitit sekä tuoda samalla rannan läheisyyteen uusia 

rakennuspaikkoja.  

 

Kaavamuutos tarjoaa uusia asumisen mahdollisuuksia kauniilla sijainnilla ja edesauttaa 

Kiikoisten keskustan kehittymistä elinvoimaisemmaksi ja elävämmäksi. Suunnittelualueelta 

on lyhyt matka Kiikoisten keskustan palveluihin sekä hyvät liikenneyhteydet niin Porin, 

Tampereen sekä Vammalan suuntaan.  

 

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin Kiikoisten kirkonkylässä, Kiikoisjärven 

länsipuolella. 
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Suunnittelualueen maisema muuttunee nykyisestä käyttötarkoituksestaan melko paljon. 

Maisema tulee muuttumaan asemakaavan toteutuessa siten, että uudet rakennuspaikat 

näkyvät ainakin osittain ja rantaan rajoittuva rakennuspaikka kokonaan rantamaisemassa. 

Vaikutusta rantamaisemaan vähennetään osoittamalla rannan lähelle määräys, jolla ranta ja 

rannan puusto tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina. Lisäksi asuinrakennusten 

rakentamisala on rajattu melko ylös uusilla tonteilla ja alemmalle osalle saa rakentaa 

ainoastaan saunan. Tällä edesautetaan sitä, että uudet rakennusmassat eivät näy 

rantamaisemassa voimakkaasti. Nykyisellään alue on rakentamatonta ja aluetta halkoo 

ulkoilureitti. Uudella asuinalueella on vaihtelevasti korkeuseroja ja muutamat tonteista 

sijoittuisivat maastollisesti suunnittelualueen korkeimmille kohdille. Asuinalue sijoittuu 

metsäiselle alueelle ja asuinkortteleita ympäröi lähivirkistysalue, joten uudet tontit 

maastoutuisivat hyvin alueelle.  

 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset, sillä kaavamuutos sijoittuu alueelle, 

jolla ei ole lainkaan rakennuksia. Lähistöllä ei sijaitse myöskään arvokkaaksi 

rakennusperinnöksi laskettavia rakennuksia tai rakennelmia. 

 

5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi metsämaata. Erillispientalokorttelit on sijoitettu 

mahdollisimman luonteville paikoille, jotta päästäisiin mahdollisimman vähäisellä alueen 

muokkaamisella.  

 

Suunnittelualueen urheilu- ja leikkialueen (vu,le) alue on toiminut ilmeisesti jonkinlaisena 

maanläjitysalueena ja maanpinta oli täällä rikkoutunutta ja kulunutta. Suunnittelualueelta on 

laadittu luontoselvitys vuonna 2013. Kasvillisuusselvityksessä suunnittelualueelta löytyivät 

käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta, kalliopaljastuma sekä joutomaata ja näistä 

yhdelläkään ei raportin mukaan ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-

totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Lepakkoselvityksen mukaan kaavamuutosalu-

eella ei ole havaittu lepakoiden esiintymisiä. 

 

Pesimälinnustoselvityksessä havaittiin kaavamuutosalueen ulkopuolella rannassa telkän ja 

ruskosuohaukan esiintymiä. Näistä kahdesta ruskosuohaukan pesimiselle on suositeltu 
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jätettävän riittävästi elinympäristöä soveliailta paikoilta. Jotta pesimiselle jää riittävästi 

elinympäristöä niin pesimäalueen välittömään läheisyyteen ei kaavoiteta rantaan asti ulottu-

via tontteja. Kaavamuutosalueelta ei myöskään löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, vaikka 

alueella on lajille soveliasta elinympäristöä. Alueella on havaittu liito-oravan pesäpuu vuonna 

2002, mutta vuonna 2013 elinpiiri ei ollut asuttuna. Vuonna 2002 varmistettu elinympäristö-

rajaus on näin ollen huomioitavaa edelleen alueen maankäytön suunnittelussa.  

 

Suunnittelualueella on tällä hetkellä vanha ajoura, jonka pohjaa pyritään hyödyntämään 

mahdollisen asuinalueelle vievän tien rakentamisessa. Polku kaartuu melko nopeasti luo-

alueen puolelle, joten jo olemassa olevaa polkurakennetta ei pystytä täysin hyödyntämään 

uuden tien rakentamisessa.  

 

5.4.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 

energiatalouteen sekä liikenteeseen 

Uusien erillispientalojen rakentaminen lisää alueen asukasmäärää ja laajentaa 

taajamarakennetta kohti kaakkoa. Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevan rakenteen 

kylkeen ja hyödyntää olemassa olevia katuja ja infraa. Liikenne alueella lisääntyy uusien 

asukkaiden myötä. Kaavalla muutetaan Hämeenlahdentien linjaa siten, että kaarre 

muutetaan risteykseksi, jotta uusi Hämeenlahdenkadun risteys voidaan toteuttaa 

turvallisesti. 

Uuden asuinalueen rakentaminen olemassa olevan rakenteen reunaan on paljon 

taloudellisempaa kuin uuden asuinalueen rakentaminen kauas olemassa olevista 

rakenteista, sillä olemassa olevia verkostoja voidaan hyödyntää ja niihin voidaan liittyä 

melko vaivattomasti. 

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Voimassa olevassa asemakaavassa oleva urheilu- ja leikkialueen (vu, le) kohta on toiminut 

ilmeisesti jonkinlaisena maanläjitysalueena ja maanpinta oli täällä rikkoutunutta ja kulunutta. 

Alue ei ole otollinen rakennuspaikka ja se jätetään kaavassa lähivirkistysalueeksi.  
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Ympäristössä ei ole muita häiriötekijöitä, maanläjitysaluetta huomioonottamatta, jotka 

voisivat vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Alue soveltuu hyvin asumiselle olosuhteidensa 

puolesta.  

5.6 Kaavamerkinnät- ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin 

kaavamerkintäasetuksen mukaisia tai niiden muunnoksia.  

5.7 Nimistö 

Kaava-alueella säilyy nykyinen kadunnimi: Hämeenlahdentie  

Alueelle rakennetaan uusi katu: Hämeenlahdenkatu 
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6 Asemakaavan toteutus 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan kaavamääräykset ohjaavat laadukkaan rakentamisen syntymistä alueelle. 

Havainnekuvat havainnollistavat rakentamisen mahdollista massaa ja sijoittelua.  

 

6.2 Toteutuminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista heti kun asemakaavamuutos on kuulutettu 

lainvoimaiseksi. 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Rakennusvalvonnan tulee huolehtia, että rakennuslupasuunnitelmat ja asiakirjat ovat 

asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen mukaisia ja että toteutus on kaavan ja 

kaavamääräysten mukainen. 

 

 

Sastamalassa 4.10.2022 

 

 

 

Kaavasuunnittelija Jenny Sariluoto 

 

 

Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 

 

 

Lisätietoja asemakaavatyöstä:  

 

Sastamalan kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristö 

Yhdyskuntasuunnittelu 

sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@sastamala.fi
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Kaavasuunnittelija 

Jenny Sariluoto 

p. 040 632 5081 

 

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/

