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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa 

noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten 

arvioimisesta. 

 

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

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

kaavoituksesta. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko 

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

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

2.1. Vireilletulo 

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.   

 

Kaavamuutos koskee Hämeenlahdentien aluetta, joka on asemakaavassa osoitettu 

lähivirkistysalueeksi. Maankäytössä on arvioitu, että alueelle olisi mahdollista osoittaa 

muutamia pientalotontteja huomioiden kuitenkin alueen luonto, lähivirkistysalue ja sen 

käyttö.    

2.2. Suunnittelualue   

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 2: Ortoilmakuva suunnittelualueesta sekä lähiympäristöstä 

2.3. Vaikutusalue 

Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat, kuten esim. 

yhdyskuntarakenteeseen ja luontoon.  

 

Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä 

alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia.  

2.4. Nykytilanne ja voimassa olevat kaavat 

Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.  

 

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tulemaan 

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

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:  
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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.  

 

 

Kuva 3: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

Yleiskaava 

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

 

Yleiskaavassa alueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu seuraavia aluevarauksia ja 

määräyksiä:  

 



Sastamalan kaupunki  6 
A_086 Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos 
 

 
 
 

Pientalovaltainen asuntoalue 

 

Merkinnällä on osoitettu asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta 

pääosa sijoittuu pientaloihin.  

 

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 5: Ote keskustan osayleiskaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 

Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa tavoitteena on ollut ratkaista väestötavoite ja 

väestön sijoittuminen sekä osoittaa taajamien kasvusuunnat huomioiden 

kehittymisedellytykset, infrastruktuuri, palvelurakenne, maanomistus, kestävä kehitys sekä 

kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Suunnitelmaa käytetään Sastamalan strategisen 

suunnittelun tukena, jolloin se vaikuttaa Sastamalan tulevaan kehittämiseen.  

Suunnitelmassa on esitetty rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin 

kehittämisen painopisteitä ja se ohjaa kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden 

sijoittamista. Kaupunkirakennesuunnitelma tähtää vuoteen 2030. 

 

Kaupunkirakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä 

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

esimerkiksi rakennuslupien myöntämisen perusteena.  
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Kaava-alue sijoittuu kaupunkirakennesuunnitelmassa paikalliskeskuksen merkin alapuolelle 

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

 

KUVA 6: Ote kaupunkirakennesuunnitelmasta 

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

Urheilualueelle voidaan sijoittaa urheilutoimintaan liittyviä rakenteita.  

 

 

 Kuva 7: Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella 

2.5. Selvitykset 

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

selvityksiin. 

 

Asemakaavan muutoksen vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan tarpeelliset selvitykset. 

Suunnittelualueelle on tehty arkeologinen inventointi, josta on tehty raportti ”Kiikoisten 

kirkonkylän asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2014” (Kirsi 
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Luoto/Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Alueelta paikannettiin joidenkin 

irtolöytöjen ohella kiinteä muinaisjäännös, Murajannokan rajamerkki. Kaava-alueen 

ulkopuolelle jää kiinteä muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde ja irtolöytö. Taajama-

alueen osayleiskaavan liitteenä on alueelle laadittu raportti maaperästä ja korkeussuhteista 

vuonna 2002 (Sweco), suunnittelualue lukeutuu raporttiin. Osayleiskaavan liitteenä löytyy 

myös liitekartta taajama-alueelta löytyvistä merkittävistä kohteista vuodelta 2002 (Sweco), 

joista suunnittelualueelle osuu yksi luontokohde.  

2.6. Maanomistus 

Sastamalan kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta.  

 

 

Kuva 8: Kaupungin maaomaisuus sinisellä, suunnittelualue rajattu punaisella pistekatkoviivalla. 
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2.7. Tavoitteet 

Tavoitteena on tuoda rannan läheisyyteen uusia rakennuspaikkoja pientaloille huomioiden 

kuitenkin alueen luonto, lähivirkistysalue ja sen käyttö.    

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 

valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 

mielipiteensä asiasta. 

3.1. Osalliset 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 

- kuntalaiset 

- kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat 

- kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset, elinkeinoharjoittajat, alueen työntekijät ja 

palveluiden käyttäjät 

- yhteisöt tms., joiden toimialaan suunnittelussa käsitellään 

 

Viranomaiset: 

- Kaupungin eri toimialueet: konsernihallinto, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja 

tekninen toimi 

- Pirkanmaan ELY-keskus 

- Pirkanmaan maakuntaliitto 

- Pirkanmaan maakuntamuseo 

- Aluepelastuslaitos 

- Sastamalan Vesi 

- Paikalliset sähkönsiirto- ja teleyritykset 

 

Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 

62 §:n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maanomistajat ja ne 

’’joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa” sekä 

’’viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään”. 
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Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. 

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.sastamala.fi. 

3.3. Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan luonnosvaiheen suunnittelumateriaali 

lähetetään viranomaisille tiedoksi. 

 

Viranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. 

4.  Kaavan vaikutusten arviointi 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

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

- Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

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

liikenteeseen 

- Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön 

- Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti. 

Vaikutusta arvioidaan laskennallisen menetelmin, asiantuntija-arvioin, erilaisia tutkimuksia ja 

selvityksiä hyödyntämällä. 

 

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

selvityksiin.   

 

http://www.sastamala.fi/
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5.  Kaavoituksen kulku, osallistuminen, aikataulu ja päätöksenteko 

 
Työvaihe 

 
Suoritus, tiedottaminen, 
osallistuminen 

 
Ajankohta 

 
Tekijät 
Viranomainen 
Päätös 

Kaavoituksen 

käynnistäminen 

OAS:n laadinta MRL 63 § ja 64 

§ 

Vireilletulon kuulutus ja OAS 

nähtäville ilmoitustaululle ja 

kaupungin kotisivulle 

06 / 2022 Ympäristölautakunta 

 

 

Selvitykset ja 

tavoitteet 

   

Suunnittelu Vaikutusten arviointi 

 

kesä / 2022  

Kaavaluonnos Kaavaluonnos nähtäville 

yhdyskuntasuunnitteluun sekä 

www.sastamalankaupunki.fi 

 

Viranomaisille luonnos 

kommentoitavaksi 

 

Osalliset voivat jättää 

mielipiteensä ja huomautuksia 

luonnoksesta MRL 62 §, MRL 

30 § 

syksy / 2022  

 

Ympäristölautakunta 

 

Viranomaisten 

kommentit 

 

Kaavaehdotus Kaavan tarkistaminen / 

täydentäminen / muuttaminen 

ehdotukseksi 

 

Ehdotus nähtäville 30 päivän 

ajaksi MRA 27 § ja lausuntojen 

pyytäminen MRA 28 § 

 

talvi / 2022 Ympäristölautakunta 

Kaupunginhallitus 

 

Viranomaisten 

lausunnot 

 

Tarvittaessa 

viranomaisneuvottelu 

MRA 26§ 

http://www.sastamalankaupunki.fi/
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Osalliset voivat jättää 

muistutuksen, muistutusten 

vastineiden laadinta MRL 65 § 

Hyväksyminen Kaavan hyväksymisestä 

tiedotetaan kuulutuksella ja 

tarvittaessa osallisia, MRL 67 § 

kesä / 2023 Kaupunginhallitus 

 

 

6.  Yhteystiedot 

Lisätietoja asemakaavanmuutostyöstä:  

 

Sastamalan kaupunki,  

Maankäyttö 

sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

 

Kaavasuunnittelija 

Jenny Sariluoto 

p. 040 632 5081 

 

Maankäyttöjohtaja  Kaavavalmistelija 

Ilmari Mattila   Merja Juntunen 

p. 040 637 2321   p. 040 826 8417 

 

Työhön liittyvää materiaalia pidetään esillä kaupungin internetsivuilla osoitteessa 

www.sastamala.fi 
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SASTAMALA 
KIIKOISTEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2014 
TIIVISTELMÄ  

Kiikoisten kirkonkylän asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi toteutettiin loka-

marraskuussa 2014 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luodon toimesta. Inventoinnissa huomioi-

tiin niin esihistorialliset kuin historiallisenkin ajan kohteet ja se toteutettiin muuttuvan maankäytön osal-

ta tarkkuusinventointina. Inventoinnissa löydettiin yksi uusi kiinteä muinaisjäännös, inventointiraportin 

kohde numero 1. Murajannokka. Murajannokan kohde on jo 1700-luvun isojakokartassa esiintyvään Kii-

koisten ja Leikun kylien väliseen rajaan liittyvä rajamerkki. Lisäksi tarkastettiin alueen eteläosassa sijait-

seva Murajan röykkiökohde (raportin kohde numero 2), joka luokiteltiin nk. muuksi arkeologiseksi kult-

tuuriperintökohteeksi. Kaava-alueen eteläpuoliselta pellolta tehtiin uusia havaintoja liittyen Visasen pel-

lon kivikautiseen irtolöytöpaikkaan (raportin kohde 3. Visasen pelto). 
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Kuva 1. Inventointialueen sijainti merkitty kartalle sinisellä rajauksella. Karttaan on merkitty myös inven-

tointialuetta lähinnä sijaitsevat muinaisjäännökset (punainen rasteri) ja irtolöytöpaikat (punainen irto-

löytö). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 12/2014. 
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Kuva 2. Kaava-alueen raja merkitty karttaan sinisellä viivalla, silmämääräisesti tarkastetut alueet vihreäl-

lä rasterilla. Pintapoimitut alueet sinisellä rasterilla ja koekuopitetut tai muutoin pintaa syvemmältä tar-

kastetut (tuulenkaadot, tie- ja ojaleikkaukset ym.) alueet punaisella rasterilla. Pohjakartta © Sastamalan 

kaupunki 2014 
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1 Johdanto 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy suoritti syksyllä 2014 arkeologisen inven-

toinnin Sastamalassa, Kiikoisten kirkonkylän asemakaavamuutosalueella. Sastamalan kaupun-

ki suunnittelee alueelle uutta pientalovaltaista asutusta, ja nämä muuttuvan maankäytön alu-

eet olivatkin inventoinnin erityisen huomion kohteena. Inventoinnin kenttätyöt tehtiin pääasi-

assa kolmen työpäivän aikana marraskuussa 2014, mutta paikalla käytiin tekemässä alustava 

tarkastus jo aiemmin lokakuussa. Inventoinnin esi-, kenttä- ja jälkitöistä vastasi arkeologi (FM) 

Kirsi Luoto. Inventoinnissa keskityttiin etsimään uusia muinaisjäännöksiä kaava-alueen muut-

tuvan maankäytön alueilta. Selvityksessä huomioitiin niin esihistorialliset kuin historiallisenkin 

ajan muinaisjäännökset, ja sen kustannuksista vastasi Sastamalan kaupunki.  
 

2 Inventointialue 
2.1 Topografia,  lähistön arkeologiset kohteet ja tutkimushistoria 

Kaavamuutosalue rajautuu idässä Kiikoistenjärveen (keskivedenpinta 59,60 m mpy). Inven-

tointialueen rannat ovat topografialtaan melko matalapiirteisiä, vasta korkeustasolla 65 m 

mpy esiintyy terassimaisia rantamuodostumia. Tätä alempana, etenkin korkeudella 60 – 62,5 

m mpy olevat alueet ovat etenkin Kiikoisjärven puolella pääasiassa yhä varsin kosteita ja let-

tomaisia. Maaperäkartasta (http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html) on nähtävissä, että 

näiden alavien alueiden maalajit ovat suurelta osin savea tai turvetta. Lännessä kaavamuutos-

alue rajautuu etelälounaaseen ja kohti Jaaranjokea viettävään peltoalueeseen käsittäen sen 

koillispuolisen ja osin vielä rakentamattoman omakotialueen. Täällä kaava-alue käsittää alim-

millaan korkeustasolla 62,5 m mpy olevia alueita, tosin suurelta osin alueet sijaitsevat kuiten-

kin vähintään korkeudella 65 m mpy. Etelässä tutkimusalue rajautuu Murajantien pohjoispuo-

lella sijaitsevaan pieneen suoalueeseen, pohjoisessa aluetta rajaa Pappilankuja. 

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

toinneissa, eikä kaava-alueelta tiedetä löydetyn esihistoriallisia irtolöytöjä. Antti Niskakoksi 

suoritti vuonna 1988 Turun yliopiston arkeologian laitoksen toimesta Kiikoisten kivikautisten 

irtolöytöpaikkojen tarkastuksen. Tarkastuksessa mainitaan tehdyn tarkastuksia mm. Murajan-

nokan alueella (Niskakoski 1988, kohde 29 Suomisen vanha huvilatontti, sivu 12, mahdollisen 

kivihioimen löytöpaikka) sekä kesän 2014 kaavamuutosalueen lounaispuolisella peltoalueella 

(Niskakoski 1988, kohde 30 Visasen pelto, sivu 12, kvartsien löytöpaikka). Inventoinnin kannal-

ta mielenkiintoiseksi nousee näistä etenkin jälkimmäinen, Niskakosken 1988 tarkastama koh-

de ”Muraja, Visasen pelto”. Visasen pellon kohde sijaitsee sanallisen kuvauksen perusteella 

juuri kaava-alueen lounaispuolella sijaitsevalla, etelälounaaseen kohti Jaaranjokea viettävällä 

pellolla, Murajantien pohjoispuolella. Niskakosken kohteelle antamat koordinaatit ovat inven-

tointiraportissa virheelliset eikä kohteen sijainti käy myöskään ilmi raportin Museoviraston ar-

kistossa säilytettävästä karttaliitteestä. Kuten sanottu, kohteen sanallinen kuvaus kuitenkin 

osoittaa Visasen pellon sijainniksi syksyn 2014 inventointialueen lounaispuolisen pellon. Visa-

sen peltoon liittyen tehtiin uusia havaintoja myös syksyn 2014 inventoinnissa ja löytöpaikka 

onkin esitelty tämän inventointiraportin kohteena numero 3. Visasen pelto. 

Saman peltoalueen pohjoisreunassa, muinaisjäännösrekisterissä olevien koordinaattien mu-

kaan aivan kaava-alueen eteläreunan tuntumassa sijaitsee mahdolliseksi muinaisjäännökseksi  

muinaisjäännösrekisterissä luokiteltu Murajan röykkiökohde (254000004). Kohde käsittää yh-

teensä 5 kekomaista, halkaisijaltaan pyöreähköä, metsässä, mutta pellon reunassa sijaitsevaa 

röykkiötä, jotka arkeologi Päivi Kankkunen Museovirastosta on tulkinnut raivausröykkiöiksi 
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(Kankkunen 1996 tarkastus). Röykkiöt sijaitsevat todellisuudessa suurelta osin kaavamuutos-

alueella ja ne esitelty inventoinnin kohteena 2.  

Kaava-alueen lounaispuolella, lähimmillään noin 200 m päässä kaava-alueen lounaisreunasta, 

virtaa Jaaranjoki. Joen penkereiltä, eritoten Jaaran alueelta, Jaaranjoen ylittävän sillan kohdal-

ta, kosken molemmin puolin ala- ja ylävirtaan, on löydetty useita kivikauteen ajoittuvia irto-

löytöjä (Salo 2004, 91-92). Löytövyöhyke on 200 – 400 m pitkä ja koostuu todennäköisesti 

useasta asuinpaikasta. Nykyinen asutus on ne kuitenkin pääsääntöisesti tuhonnut. Vyöhyk-

keen korkeus on noin 60 – 70 m mpy. Kaava-alueen lounaisreunasta noin 830 m länsilounaa-

seen sijaitseekin Yli-Jaaran kivikautinen asuinpaikka (muinaisjäännösrekisterinumero 

254010009). Asuinpaikka sijaitsee Jaaranjoen länsirannalla, Yli-Jaaran talon pohjoispuolella. 

Paikalla tehdyssä koekaivauksessa asuinpaikkaan liittyvää kulttuurikerrosta todettiin Jaaranjo-

keen viettävässä rinteessä. Löytöinä paikalta on saatu runsaasti hiottujen kiviesineiden kappa-

leita, teelmiä ja katkelmia. Myös kvartsi-iskoksia on runsaasti, mutta kivilaji-iskoksia vähän. 

Paikalta löydetty keramiikka ajoittunee kivikauden lopulle, mutta kivimateriaali lähinnä var-

haiskampakeramiikan vaiheeseen. Samalla kohtaa Jaaranjoen etelärannalla sijaitsee puoles-

taan Honkasen kivikautinen asuinpaikka (254010010), jolta on löydetty kiviesineitä ja niiden 

katkelmia sekä kvartsi- ja kivilaji-iskoksia  (Muinaisjäännösrekisteri 9.12.2014).    

Kolmas kaava-aluetta lähellä sijaitseva kivikautinen löytökeskittymä sijaitsee noin 300 m kaa-

va-alueen pohjoisrajalta kohti pohjoista, Halmisen eli Halmesmäen tontilla, suunnilleen 61 – 

64 m mpy korkeudella. Paikalta on löydetty kymmenkunta iskosta, 5 talttaa (näistä ainakin 3 

pohjalaista tyyppiä) sekä rautakautinen soikea tuluskivi (Salo 2004, 94). Esihistoriallisia irtolöy-

töjä on Kiikoisjärven rannalta runsaasti muualtakin, mutta Jaaran, Halmesmäen ja Murajan 

(Suomisen vanha huvilatontti ja Visasen pelto) löydöt sijaitsevat kaava-aluetta lähimpänä (ku-

va 1). 

2.2 Alueen vesistöhistoriasta 

Vanhan Tyrvään korkeimmat huiput paljastuivat ulkokareiksi Yoldiamerestä 8. vuosituhannen 

alussa. Näihin korkeuksiin (150 m mpy) yltäviä alueita on Tyrväällä kuitenkin vain muutamia, 

lukuisampia ovat tätä hieman matalammat 120 – 130 m mpy korkeustasolle yltävät alueet, 

jotka paljastuivat veden peitosta Yoldia-kauden lopussa 9. vuosituhannen lopussa. Anculys-

järvivaiheen aikana vedestä kohonneiden alueiden (100 m mpy) määrä runsastuu entisestään. 

Veden ollessa 100 m mpy –tasolla muodistivat rautaveden ja Liekoveden selät kolme – viisi 

kertaa nykyistä leveämmän merenlahden, joka ulottui Pyhäjärvelle saakka. Kun Anculys-järvi 

oli laskeutunut 70 m mpy tasoon, alkoi Liekoveden-Rautaveden laaja muinaislahti jakautua 

kahdeksi seläksi, sillä Sydän-Vammalaan kohonnut muinaisniemi ulottui jo hyvän matkaa luo-

teeseen. Anculysjärven päättymisvaiheessa, noin 6000 eKr, sijaitsi ranta Tyrväässä 63 – 64 m 

korkeudessa (Salo 2004, 121-122 < Alhonen 1961, 49). 

Esikeraamisella ajalla Kiikoisissa Jaarankylän peltoaukeita peitti meri, Jaaranlahti (Salo 2004, 

91, 94). Vedenpinnan ollessa 70 m mpy se liittyi Kauvatsan Piilijoen alanteen lahteen ja jatkui 

kapeahkon salmen kautta Kiikoisjärvelle ja sen takaisille alueille. Esikeraamisen kulttuurivai-

heen lopussa muinaislahti maatui ja siitä kuroutui Kuorsunmaanjärvi ja Kiikoisjärvi. Jaaran 

muinaislahden rantavyöhykkeeltä tunnetaan asuinpaikkoja ja rikkaita löytöalueita (ks. muun 

muassa luku 2.1.), joista suurin osa sijoittuu korkeusvyöhykkeelle 60 – 70 m mpy. Vaikka me-

renranta pakenikin kivikauden saatossa Kiikoisten alueiden ulkopuolelle, pysyi Kiikoisjärvestä 

Sääksjärveen virtaava Jaaranjoki (lännempänä samaa jokea kutsutaan Piilijoeksi) suotuisana 

alueena pyyntikulttuurin asuinpaikkoja ajatellen läpi esihistorian. 
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2.3 Tutkimusalue historiallisella ajalla 

Historiallisella ajalla tutkimusalue on kuulunut Kiikoisten kylän maihin. Alueella ei tiettävästi 

ole sijainnut kiinteää asutusta 1700-luvulla tai varhemmin. Lähin asutus on sijainnut kaava-

alueen pohjoispuolella, vajaan kilometrin päässä, jossa on sijainnut 1500-luvun maakirjoissa-

kin mainittu Kiikoisten kylä. 1700-luvun lopun isojakokartan (Limon 1780 & Tesslair 1796, kuva 

3) mukaan kaava-alue on ollut pääasiassa metsää. Alueen pohjoisosassa on sijainnut pieni pel-

to sekä tätä laajempi rantaniitty, jolla on niittylatoja. Alueen halki on sen eteläosassa kulkenut 

Kiikoisten ja Leikun kylän välinen raja, johon liittyvä rajamerkki on esitelty raportin kohteena 

1.  

Inventointialuetta kuvaavan isojakokartan mittasuhteet ovat vääristyneet: Kiikoisjärven ja Jaa-

ranjoen rajaama Murajannokan alue on kuvattu liian kapeana sen oikeisiin mittasuhteisiin ver-

rattuna. Tämä johtunee siitä, että kartoittaja ei ole katsonut tarpeelliseksi mitata alueen leve-

yttä tarkasti sen ollessa pelkkää metsää. Sen sijaan asutuksen, peltojen ja niittyjen sijainnin 

mittatarkkuutta pidettiin tärkeänä. Isojakokartan ollessa epätarkka oli sen asemointi sellaise-

naan peruskartalle mahdotonta. Kartalla esiintyvät elementit voidaan kuitenkin sijoittaa 

maastoon melko tarkasti ottamalla asemointipisteiksi vesistöjen rantamuodostumia ja tilojen- 

ja kylien välisiä isojaon aikaisia ja nykyisiä rajoja. 

Kuva 3. Limonin 1780 & Tesslairin 1796 inventointialuettakin kuvaava isojaon karttaote, josta 

havaitaan, että Murajannokka on kuvattu todellisuuteen nähden liian kapeana. Kartasta käy 

ilmi inventointialueen 1700-luvun lopun maankäyttö. 
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3 Menetelmät 

3.1 Esityövaihe 
Inventointia varten hankittiin Kansallisarkiston digitaaliarkistosta tutkimusaluetta kuvaava iso-

jakokartta (Limon 1780 & Tesslair 1796). Inventointialueen maankäytön historiaa selvitettiin 

käyttäen apuna alueen isojakokarttaa. Isojakokartan asemointi (kuva 4) tehtiin käyttäen apu-

na Photo Shop- ja MapInfo –ohjelmistoja. Asemoinnin yhteydessä jouduttiin isojakokartan 

vääristymistä johtuen asemoimaan kartta kahteen otteeseen eteläisenä (Jaaranjoki, niityt se-

kä historialliset ja nykyiset rajat asemointipisteinä) ja pohjoisena osana (Kiikoisjärven ranta 

sekä historialliset ja nykyiset rajat asemointipisteinä). Näin työskenneltäessä vääristyneen iso-

jakokartan asemoinnista voidaan sanoa tulleen riittävän tarkka (mittavirhe noin +/- 10-20 m).  

 

Esityövaiheessa tarkasteltiin myös muinaisjäännösrekisterin tietoja koskien alueen ja sen lä-

histön kiinteitä muinaisjäännöksiä ja tutustuttiin alueen vesistö- ja tutkimushistoriaan. Alueen 

historiaan ja esihistoriaan tutustuttiin paikallishistoriateosten (Sastamalan historia 1 ja 2; Sa-

takunnan historia 1) avulla. 

 
Kuva 4. Inventointialuetta kuvaavan isojakokartan (Limon & Tesslair 1780, 1796) asemointi, 

johon niityt merkitty vihreällä ja pellot ruskealla rasterilla. Isojakokartassa näkyvä Leikun ja 

kiikoisten kylien välisen rajan rajamerkki merkitty aniliinilla pallolla. 
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3.2 Kenttätöiden toteuttaminen, dokumentaatio ja inventoinnin jälkityöt 

Inventoinnin kenttätyöt tehtiin 3,5 päivän aikana loka-marraskuussa 2014. Inventoinnin kent-

tätöistä vastasi arkeologi (FM) Kirsi Luoto. Tutkimuksessa etsittiin uusia kohteita arkeologisesti 

potentiaaleilta alueilta huomion ollessa suunnattuna erityisesti asemakaava-alueen muuttu-

van maankäytön alueille. Inventoinnissa huomioitiin niin esihistorialliset kuin historiallisenkin 

ajan muinaisjäännökset. Inventointimetodeina olivat kentällä käytössä silmämääräinen ha-

vainnointi ja koekuopitus. Myös tuulenkaatoja ja muita pintamaastaan rikkoutuneita maas-

tonkohtia tarkasteltiin. Kaava-alueen eteläosassa sijaitsevia kiviraunioita ja niiden ympäristöä 

tutkittiin myös metallinilmaisinta käyttäen. (kuva 2) Kohteita ja inventoinnin kulkua dokumen-

toitiin sanallisen kuvauksen lisäksi ottamalla digitaalivalokuvia ja paikantamalla tehdyt ha-

vainnot satelliittipaikanninta (tarkkuus +/- 5 - 10 m) käyttäen. Kohteiden koordinaatit on il-

moitettu ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatteina. Jälkityövaiheessa digitaalivalokuvat luetteloitiin 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n arkistoon ja kartat piirrettiin puhtaaksi 

käyttäen Map Info- GIS paikkatieto-ohjelmistoa. Tehdyt löydöt luetteloitiin Kansallismuseon 

kokoelmiin päänumerolla KM 40234. 

 

 

4 Havainnot 

Jotta havainnot kaava-alueen topografiasta, luonnon- ja rakennetusta ympäristöstä sekä ar-

keologisista ilmiöistä ja toimenpiteistä olisi esitettävissä mahdollisimman yksityiskohtaisesti, 

esitellään inventointialueella tehdyt havainnot jäljessä kolmessa osa-alueessa (kuva 5). 

 
Kuva 5. Kiikoisten kirkonkylän asemakaavan muutosehdotus ja inventoinnin osa-aluejako. 

 

Osa-alue 1 

Osa-alue 2 

Osa-alue 3 
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Osa-alue 1: 

Osa-alue 1 kattaa kaavamuutosalueen pohjoisosan suunnitellusta Hämeenlahdenkujasta poh-

joiseen (kuva 5). Alueelle on teiden reunoille suunnitteilla asuin- ja erillispientalojen kortteli-

alueita (AO, AP) sekä yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL). Pieneen nie-

meen, jossa nyt sijaitsee kylän uimapaikka, voidaan tulevaisuudessa rakentaa uimarannan 

vaatimia rakennelmia. Rantaa on suunnitteilla ulkoilureitti ja palstaviljelyyn varttuja alueita. 

Osa AO- ja AP-merkinnällä varustetuista alueista on jo rakennettuja, uutta maankäyttöä suun-

nitellaan Hämeenlahdenkuja pohjoispuolelle ja Hämeenlahdentien ja Kiikoistentien risteyk-

seen (AL). Kaava mahdollistaisi myös tieyhteyden Kiikoisjärven rannassa olevalle, jo rakenne-

tulle loma-asuntojen korttelialueelle (RA). 

Kaikki muuttuvan maankäytön alueet käytiin maastossa läpi kattavasti. Alueen arkeologisesti 

potentiaaleimmalta ja topografisesti mielenkiintoisimmalta alueelta vaikutti alue Hämeenlah-

dentien ja Kiikoistentien risteyksen tuntumassa (kuva 6). Täällä maannos oli korkeustasolla 

67,5 m mpy hienoa hiekkaa ja muuttui alemmas siirryttäessä savikseksi. Alueelle kaivettiin 

koepistoja (40 x 40 cm), jotka kaivettiin puhtaaseen pohjamaahan saakka (kuva 7). Ylemmillä 

korkeustasoilla oli myös runsaasti rikkoutunutta maanpintaa ja tuulenkaatoja tarkasteltavaksi. 

Isojakokartassa niityksi merkitty alue on nykyään koivua kasvavaa, melko märkää ryteikköä. 

Alueelle isojakokarttaan merkityt niittylatojen paikat ja niiden ympäristöt tarkastettiin, mutta 

arkeologisesti mielenkiintoisia ilmiöitä ei havaittu. 

Kuva 6. Kiikoistentien ja Hämeelahdentien risteyksen tuntumaan olaan kaavoittamassa asuin-, 

liike- ja toimistorakennjsten korttelialue. Alueella sijaitsi noin kahdeksan tuulenkaatoa, joiden 

maannokset tutkittiin, lisäksi alueella kivettiin koepistoja. merkkejä muinaisjäännöksestä ei 

havaittu. Kuvattu etelälounaasta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 1) 

Alueen eteläosassa sijaitsevalle AO-merkinnällä varustetulle alueelle kaivettiin koepistoja, 

mutta niissä ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksestä. Maasto oli täällä kivistä (kuva 8) ja 

maannos pääasiassa hiekkaa tai savensekaista hiekkaa. Peltoalue osa-alueen 1 keskellä kasvoi 

inventointiajankohtana heinää. Pellon reunoja pintapoimittiin kuten myös itse peltoa, joskin 

havaintomahdollisuudet täällä olivat melko heikot. 
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Kuva 7. Koekuoppa Kiikoistentien ja Hämeenlahdentien risteyk-

sen koillispuolella sijaitsevalla muuttuvan maankäytön alueella. Koekuopan profiilissa tyypilli-

nen, rikkoutumaton podsolimaannos. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 2) 

 

Kuva 8. Koepisto osa-alueen eteläosaan suunnitellulla AO-alueella. Kuvattu kaakosta. (Kuva: 

Sastamala, Kiikoinen 2014: 3) 

 

Osa-alue 2: 

Osa-alue 2 käsittää kaavamuutosalueen suunnitellusta Hämeenlahdenkujasta etelään ja ny-

kyisestäkin Hämeenlahdentiestä itään (kuva 5). Alueella sijaitsee jo rakennettuja rivitaloja, ja 

sinne suunnitellaan asuin- ja erillispientalojen korttelialueita (AO, AP). Kiikoisjärven rantaan 

on suunnitteilla veneidensäilytyspaikka (lv ja vl) kulkuväylineen ja nykyiseen metsään on va-

rattu alue lasten leikkejä (le) ja urheilua (vu) varten. Rannassa on alueet pysäköintiä (LP) ja 

yhdyskuntatekniikkaa (ET) varten. Rantaan johtaa Hämeenlahdentieltä ulkoilureitti. 
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Osa-alueen 2 muuttuvan maankäytön alueet tarkastettiin maastossa kattavasti. Suunnitelluille 

AP ja AO-alueille kaivettiin arkeologisesti potentiaaleille alueille koekuoppia, mutta mitään 

mielenkiintoista ei havaittu. Kiikoisjärven ranta-alueella oli havaittavissa muinainen rantate-

rassi vajaa kaksi metriä nykyistä järvenpintaan korkeammalla tasolla (kuva 9). Maasto täällä oli 

erittäin kivistä. Myös maasto ylempänä oli kivistä. Suunnitellun urheilu- ja leikkialueen (vu, le) 

alue on toiminut ilmeisesti jonkinlaisena maanläjitysalueena ja maanpinta oli täällä rikkoutu-

nutta ja kulunutta. Siellä täällä oli suuria maa- ja kivikasoja.  

Kuva 9. Terassimainen rantamuodostuma Kiikoisjärven rannassa. Alue oli erittäin kivikkoista. 

Kuvattu luoteesta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 4) 

Osa-alue3: 

Osa-alue 3 kattaa alueet Hämeenlahdentien lounaispuolella (kuva 5). Lounaassa alue rajautuu 

etelälounaaseen kohti Jaaranjokea viettävään peltoon. Alueella on muutamia omakotitaloja ja 

sinne suunnitellaan useita erillispientalojen korttelialueita (AO) Alueen eteläosassa kulkee 

myös ulkoilureitti. 

Osa-alue 3 sijaitsee korkeustasoltaan kauttaaltaan 62,5, m mpy yläpuolella, pääosa alueesta 

on vähintäänkin korkeustasolla 65 m mpy. Alueen eteläosassa sijaitsee muinaisjäännösrekiste-

rissä mahdollisena muinaisjäännöksenä luokiteltu Murajan röykkiökohde, joka on esitelty in-

ventointiraportin kohteena 2. Kohde on luokiteltu muuksi arkeologiseksi kulttuuriperintökoh-

teeksi. Kohteen lounaispuolisella pellolla sijaitsee Visasen pellon löytöpaikka (raportin kohde 

nro 3). Alueen poikki kulkee Kiikoisten ja Leikun kylien välinen raja, jolta löydettiin kiinteän 

muinaisjäännöksen tunnusmerkit täyttävä rajamerkki (raportin kohde nro 1. Murajannokka).  

Osa-alueen eteläosia pidettiin jo lähtökohtaisesti arkeologisesti erittäin potentiaalina alueena. 

Jaaranjokeen rajautuvalta pellolta oli jo aiemmin tehty kivikautiseen asutukseen liittyviä ha-

vaintoja (Niskakoski 1988), ja kartalta tarkasteltuna alueen topografia näytti suotuisalta pyyn-

tikulttuurin asuinpaikkoja ajatellen. Maastotarkastuksessa havaittiin kuitenkin alueen keski- ja 

eteläosan olevan melkoisen kivikkoista (kuva 10), eikä maastossa ollut havaittavissa esimer-
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kiksi muinaisia rantaterasseja tai maastollisesti erityisen hyvin pyyntikulttuurin asuinpaikoiksi 

sopivia kohtia. Maasto peltoalueen ulkopuolella nousi kohti koillista ja pellon ja metsän rajas-

sa oli selkeä töyräs (kuva 11). Aluetta lähellä olevat tunnetut irtolöydöt sijaitsevat kaava-

aluetta alemmilla korkeustasoilla (Niskakoski 1988, sivu 12, kohteet 29 ja 30).  

 

Kuva 10. Osa-alueen 3 metsäalueet olivat tyypillisesti erittäin kivikkoisia. Lapio pystyssä koe-

piston kaivupaikalla. Kuvattu kaakosta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 5) 

 

Kuva 11. Osa-alueen 3 metsäalueen ja sen lounaispuolisen pellon välissä oli selkeä, osin ojan-

kaivuun yhteydessä syntynyt töyräs. Kuvattu eteläkaakosta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 

6) 

Muuttuvan maankäytön alueille kaivettiin useita koepistoja, joista ei kuitenkaan tehty havain-

toja kiinteästä muinaisjäännöksestä. Suoalueelta osa-alue 3:n itäosasta löydettiin laikutetulta 

metsäalueelta turpeen alaisessa kerroksessa ollutta ja erehdyttävästi aluksi palanutta savea 

muistuttavaa rautasaostumaa (kuvat 12 ja 13). Kyseessä on kuitenkin luontainen soissa esiin-

tyvä rauta (vrt. suomalmin kerääminen soilta historiallisella ajalla). Alueen lounaispuolella ole-

van pellon ja metsäalueen reuna pintapoimittiin huolellisesti, missä yhteydessä pellon poh-

joisreunasta, kaava-alueen ulkopuolelta löydettiin kaksi kvartsi-iskosta (KM 40234: 1 ja 2). 
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Löydöt voidaan liittää kaava-alueen etelälounaispuolella sijaitsevaa Visasen pellon löytöpaik-

kaan (raportin kohde 3).  

 

 

Kuva 12. Hakattu ja laikutettu suoalue kaava-alueen eteläosassa, jolta löydettiin rautasaostu-

mia. Kuvattu koillisesta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 7) 

 

Kuva 13. Puhdistetut, luontaiset rautasaostumaköntit, joissa näkyvissä vielä juurien aiheutta-

mat reiät. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 8) 

5 Yhteenveto 

Kiikoisten kirkonkylän asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi toteutettiin loka-

marraskuussa 2014. Inventoinnissa huomioitiin niin esihistorialliset kuin historiallisenkin ajan 

kohteet ja se toteutettiin muuttuvan maankäytön osalta tarkkuusinventointina. Inventoinnissa 

löydettiin yksi uusi kiinteä muinaisjäännös, inventointiraportin kohde numero 1. Murajannok-

ka. Murajannokan kohde on jo 1700-luvun isojakokartassa esiintyvään Kiikoisten ja Leikun ky-

lien väliseen rajaan liittyvä rajamerkki. Lisäksi tarkastettiin alueen eteläosassa sijaitseva Mura-
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jan röykkiökohde (raportin kohde numero 2), joka luokiteltiin nk. muuksi arkeologiseksi kult-

tuuriperintökohteeksi. Kaava-alueen eteläpuoliselta pellolta tehtiin uusia havaintoja liittyen 

Visasen pellon kivikautiseen irtolöytöpaikkaan (raportin kohde 3. Visasen pelto).  

 

16.12.2014   

 

     
Kirsi Luoto 

FM, arkeologi 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
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SASTAMALA

KIIKOISTEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2014

KOHDELUETTELO

Kirsi Luoto / Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy

NRO KOHTEEN NIMI MJ.REK.NRO KOHTEEN LAJI AJOITUS KOHTEEN TYYPPI P (ETRS-TM35FIN) I (ETRS-TM35FIN) RAUH.LK

1 Murajannokka ei ole kiinteä muinaisjäännös historiallinen, 1700-luku (?) rajamerkit 6819948 264535 2

2 Muraja 254000004 muu kulttuuriperintökohde historiallinen, moderni raivausröykkiöt  A 6819931 - 6819926 264546 - 264556 ei ole

B 6819934 264521

C 6819934 264525

D 6819934 264530

E 6819938 264526

F 6819944 - 6819942 264523 - 264515

3 Visasen pelto ei ole löytöpaikka kivikautinen irtolöytö 6819925 264522 ei ole
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KOHTEET 

1. MURAJANNOKKA 

Nimi: Murajannokka 

 

Kunta/kylä/tila  Sastamala/Kiikoinen/790-575-1-176 

Sastamala/Leikku/790-528-1-22 

 

Laji: kiinteä muinaisjäännös 

 

Ajoitus: historiallinen, 1700-luku (?) 

 

tyyppi/tyypin tarkenne kivirakenteet/ rajamerkit 

 

Rauhoitusluokka: 2 

 

Lukumäärä: 1  

 

P:  P: 6819948  

I:  I: 264535  

Z/m.mpy  n 62,5 m mpy  

Koord.selite Rakenteen keskikoordinaatit. 

 

Etäisyystieto Kiikoisten kirkosta 1,4 km eteläkaakkoon. 

 

Peruskartta: 2121 02 

 

Aiemmat tutkimukset: Ei aiempia tutkimuksia. 

 

Aiemmat löydöt: Ei aiempia löytöjä. 

 

Löydöt: Ei löytöjä. 

 

 
Kohteen kuvaus:  
Kohde sijaitsee 1,4 km eteläkaakkoon Kiikoisten kirkosta, Murajannokkaan johta-

van Murajantien pohjoispuolella, metsässä, noin 55 m päässä tiestä. Kohde on 

metsäisessä, etelälounaaseen loivasti viettävässä mäenrinteessä. Paikalla on 

muodoltaan pyöreähkö, 0,5 m korkuinen, ladottu kiviraunio (kuvat 14 ja 15). Kivi-

raunion halkaisija on 1,5 m ja siinä käytetyt kivet halkaisijaltaan 20 – 40 cm. Kivi-

raunion keskellä korkeudeltaan alle 0,5 m oleva pystykivi, johon kaiverrettu nu-

mero 627 (kuva 16). Kiviraunion päällä on sen keskellä olevan pystykiven lisäksi 

neljä pienempää pystykiveä, yksi kullakin raunion ”sivulla”.   

 

Kiviraunio sijaitsee yhä käytössä olevalla Kiikoisten ja Leikun kylien välisellä rajal-

la. Rajapiste esiintyy kuitenkin 1700-luvun lopun isojakokartassa (Limon & Tess-
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lair 1780, 1796, kuvat 17 ja 18). Kahden kylän välisenä rajamerkkinä se katsotaan 

kiinteäksi muinaisjäännökseksi vaikka sijaitseekin yhä voimassa olevalla rajalla 

(Niukkanen 2009, 117). On mahdollista, että rajamerkin keskellä oleva numero 

(627) on hakattu kiveen myöhemmin, uusjaon aikaan. Tähän viittaisi se, että ha-

kattu numero on lukuarvoltaan niin suuri. 

 
Kuva 14. Rajamerkki kuvattuna koillisesta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 9) 

 

 
Kuva 15. Rajamerkki kuvattuna etelälounaasta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 

10) 
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Kuva 16. Rajamerkin keskellä oleva pystykivi, johon kaiverrettu luku 627. Kuvattu 

lounaasta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 11) 

 

Kuva 17. Ote isojakokartasta (Limon & Tesslair 1780, 1796), johon Murajannokan 

rajamerkki on merkitty nuolella. Rajamerkin sijainti on verrattavissa kuvan 17 ny-

kykarttaan, johon isojakokartassa esiintyvät rajalinjat on korostettu vihreällä vii-

valla. 
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Kuva 18. Ote peruskartalta, johon on merkitty nykyiset tilan- ja kylänrajat. Isoja-

kokartassa näkyvät rajat vahvistettu vihreillä viivoilla, kylien välinen raja tum-

memmalla vihreällä. Nuoli osoittaa rajamerkin sijainnin. Pohjakartta © Maanmit-

tauslaitos 12/ 2014. 

 

Havainto-olosuhteet: Hyvät. 

 

Luokitusehdotus ja perustelu: Kiinteä muinaisjäännös. Merkittävä, yhä voimassa 

olevalla, mutta historiallisella kahden kylän välisellä rajalla sijaitseva rajamerkki. 

 

Kohteeseen kohdistuvat maankäyttöpaineet: Kohde sijaitsee Kiikoisten kirkon-

kylän kaavamuutosalueella. Kohde on kaavamerkinnällä AO varustetulla alueella. 

 

Kartat: Kartat 1 ja 2 

 

Kuvat: Sastamala Kiikoinen 2014: 9 – 11, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & 

Luoto Oy:n arkistossa. 
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2. MURAJA 

Nimi: Muraja 

 

Kunta/kylä/tila  Sastamala/Leikku/790-528-1-22 

 

Laji: muu kulttuuriperintökohde 

 

Ajoitus: historiallinen, moderni 

 

tyyppi/tyypin tarkenne kivirakenteet/ raivausröykkiöt 

 

Rauhoitusluokka: - 

 

Lukumäärä: 6 

 

P:  P: 6819934  

I:  I: 264521  

Z/m.mpy  n 62,5 m mpy  

Koord.selite Rakenteen B koordinaatit. 

 

Etäisyystieto Kiikoisten kirkosta 1,4 km eteläkaakkoon. 

 

Peruskartta: 2121 02 

 

Aiemmat tutkimukset: Kankkunen Päivi 1996 tarkastus 

 

Aiemmat löydöt: Ei aiempia löytöjä. 

 

Löydöt: Ei löytöjä. 

 

 
Kohteen kuvaus:  
Kohde sijaitsee 1,4 km eteläkaakkoon Kiikoisten kirkosta, Murajannokkaan johta-

van Murajantien pohjoispuolella, metsässä, noin 45 m päässä tiestä. Kohde on 

metsäisessä, etelälounaaseen loivasti viettävässä mäenrinteessä, lähellä pellon 

reunaa. Paikalla on yhteensä kuusi kivirakennetta, jotka lienevät syntyneen lähei-

sen pellon raivauksen yhteydessä.  

 

Rauniot on ensimmäisen kerran tarkastanut arkeologi Päivi Kankkunen (1996), 

jolloin hän kävi paikalla oppaan (Pentti Jokinen, Jaara) kanssa. Suullisen tiedon-

annon mukaan paikalla olisivat aikanaan käyneet myös Unto Salo ja Jouko Räty, 

mutta tarkastuskertomusta ei käynnistä ilmeisesti ole (Kankkunen 1996). Kank-

kunen tarkasti alueella viisi pellon ja metsän rajassa metsän puolella sijaitseva, 

halkaisijaltaan noin 2 m olevaa, kekomaista röykkiötä. Hän piti röykkiöitä melko 

resentteinä raivausröykkiöinä. 
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Syksyn 2014 inventoinnissa alueelta dokumentoitiin yhteensä kuusi kivirakennet-

ta, joista viisi pyöreähköä röykkiötä ja yksi kivivalli. Kivirakenteiden läheisyyteen 

kaivettiin koekuoppia ja kiviraunioita ja niiden ympäristöä tutkittiin metallinil-

maisimen avulla. Saadut löydöt olivat resenttejä (metallitölkin pohja, rautalan-

kaa, rautanaula, rautaesineen kappale). Luonteensa ja tehtyjen havaintojen pe-

rusteella kyseessä ovat modernit raivausröykkiöt, kuten Päivi Kankkunen (1996) 

jo aikaisemmin on tarkastuksessaan todennut.  

 

Rakenteet A – F on esitelty seuraavassa: 

 

Rakenne A: 6819931 – 6819926/ 264546 – 264556 

Rakenne A koostuu pyöreähköstä, halkaisijaltaan noin 4 m ja korkeudeltaan 0,6 

m olevasta kivirauniosta, jonka keskellä on halkaisijaltaan liki 2 m ja 0,7 m syvä 

kraaterimainen kuoppa. Kivet rauniossa ovat halkaisijaltaan 15 – 40 cm ja sam-

maloituneita. Raunio sijaitsee maapohjalla, pellon reunassa. Pyöreästä rauniosta 

kulkee kohti kaakkoa kivialli, jonka pituus on noin 7 m ja leveys 1,2 – 3 m. korke-

utta vallilla on 0,7 m. Kivet rauniovallissa ovat halkaisijaltaan 15 – 50 cm. Vallin 

kaakonpuoleisessa päässä on kolme suurta kiveä (halkaisijat noin 1,2 m), joista 

kahdessa on havaittavissa halkaisijaltaan 3,5 cm olevat kairanreiät. Rakenteen 

ympäristössä on myös pienempiä kiviä siellä täällä. (kuvat 19 - 21) 

 

 
Kuva 19. Rakenteen A luoteispäädyssä oleva raunio, jonka keskellä on kraateri-

mainen kuopanne. Kuvattu kaakosta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 12) 
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Kuva 20. Rakenteen A vallimaista osuutta. Kuvattu kaakosta. (Kuva: Sastamala, 

Kiikoinen 2014: 13) 

 

 
Kuva 21. Kaksi suurta kiveä rakenteen A kaakkoispäädyssä. Kivissä nähtävissä kai-

ranjäljet. Kuvattu kaakosta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 14) 

 

Rakenne B: 6819934/ 264521  

Rakenne B sijaitsee noin 3 pellon reunasta pohjoiseen, metsässä, pellon ja met-

sän erottavan metsänpuoleisen töyrään päällä. Paikalla on soikeahko, laajuudel-

taan 5 x 2 m oleva kiviraunio, jonka korkeus on 0,4 m. Kivet rauniossa ovat hal-

kaisijaltaan 25 – 100 cm, osa siis todella kookkaita. Raunion päällä on yksi, hal-

kaisijaltaan 1 m oleva kivi. (kuva 22) 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi  

 Sastamala Kiikoisten kirkonkylä      16.12.2014  
 

23 

 

 
Kuva 22. Raunio B kuvattuna koillisesta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 15) 

 

 

Rakenne C: 6819934/ 264525 

Rakenne C on pyöreä ja kekomainen kiviraunio, jonka halkaisija on noin 3 m. Kor-

keutta rauniolla on 0,6 m. 1,5 m koilliseen kivirauniosta sijaitsee pieni, halkaisijal-

taan 1 m ja pyöreä, korkeudeltaan 0,3 m oleva kiviraunio. (kuva 23) 

 

 
Kuva 23. Raunio C, jonka koillispuolella pieni raunio C2. Kuvattu luoteesta. (Kuva: 

Sastamala, Kiikoinen 2014: 16) 
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Rakenne D: 6819934/ 264530 

Muutamista kivistä koostuva raunio D on muodoltaan pyöreähkö ja halkaisijal-

taan alle metrin. Korkeutta kivirauniolla on 0,3 m. (kuva 24) 

 
Kuva 24. Pieni, maantasainen raunio D kuvattuna lounaasta. (Kuva: Sastamala, 

Kiikoinen 2014: 17) 

 

Rakenne E: 6819938/ 264526 

Raunio E on kasattu suuren, halkaisijaltaan 1,2 m oleva kiven pohjoispuolelle, ai-

van kiven kylkeen kiinni. Kivet ovat kokonaan sammaleen peitossa, mutta tuntu-

vat nuljuvan jalan alla. Raunion halkaisija on noin 3 m ja korkeus 1m. Muodol-

taan raunio on kekomainen. (kuva 25) 

 
Kuva 25. Raunio E kuvattuna koillisesta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 18) 

 

Rakenne F: 6819944 – 6819942/ 264523 – 264515 

Koordinaattien välisellä alueella sijaitsee pituudeltaan noin 8 m oleva vallimainen 

kivirakenne. korkeutta rakenteella on 0,4 m ja leveyttä 1 – 2,5 m. Kivet vallissa 

ovat lohkomaisia, sammaloituneita ja halkaisijaltaan 40 – 100 cm. Kivirakenne on 

koillis-lounaissuuntainen ja sen lounaispäädyssä on pystykivi. Koillispäässä on 
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pienempien kivien muodostama, halkaisijaltaan 1 m oleva, pyöreä röykkiö, jonka 

keskellä kasvaa mänty. (kuva 26) 

 
Kuva 26. Rakenne F kuvattuna länsilounaasta. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 

19) 

 

 

Havainto-olosuhteet: Hyvät. 

 

Luokitusehdotus ja perustelu: Muu kulttuuriperintökohde. Nykyäänkin viljellyn 

pellon läheisyydessä sijaitsevia raivausröykkiöitä, jotka eivät luonteensa ja ikänsä 

puolesta täytä kiinteän muinaisjäännöksen kriteereitä.  

 

Kohteeseen kohdistuvat maankäyttöpaineet: Kohde sijaitsee Kiikoisten kirkon-

kylän kaavamuutosalueella. Kohde on kaavamerkinnällä AO varustetulla alueella 

ja välittömästi sen kaakkoispuolella. . 

 

Kartat: Kartat 1 ja 2 

 

Kuvat: Sastamala Kiikoinen 2014: 12 - 19, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen 

& Luoto Oy:n arkistossa. 
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3. VISASEN PELTO 

Nimi: Visasen pelto 

 

Kunta/kylä/tila  Sastamala/Leikku/790-528-1-22 

 

Laji: löytöpaikka 

 

Ajoitus: kivikautinen 

 

tyyppi/tyypin tarkenne löytöpaikka/ irtolöytö 

 

Rauhoitusluokka: - 

 

Lukumäärä: - 

 

P:  P: 6819925  

I:  I: 264522  

Z/m.mpy  n 62,5 m mpy  

Koord.selite Kvartsi-iskoksen löytöpaikan koordinaatit. 

 

Etäisyystieto Kiikoisten kirkosta 1,4 km eteläkaakkoon. 

 

Peruskartta: 2121 02 

 

Aiemmat tutkimukset: Nisakoski Antti 1988 inventointi 

 

Aiemmat löydöt: TYA 447: ?, kymmenen kvartsi-iskosta. (Niskakosken 

inventoinnin 1988 kaikki löydöt on luetteloitu saman 

päänumeron alle. Alanumerot ovat 1 – 38. Raportista 

ei käy ilmi, mitkä alanumerot liittyvät Visasen pellon 

kohteeseen.) 

 

Löydöt: KM 40234: 1 ja 2 (2 kvartsi-iskosta) 

 

 
Kohteen kuvaus:  
Kohde sijaitsee 1,4 km eteläkaakkoon Kiikoisten kirkosta, Murajannokkaan johta-

van Murajantien pohjoispuolella, pellon pohjoisreunassa, noin 35 m päässä tiestä 

(kuva 27). Löytöpaikan on ensimmäisen kerran tarkastanut Antti Niskakoski 

(1988) tehdessään Kiikoisten kivikautisten irtolöytöpaikkojen tarkastuksia. Visa-

sen pellosta ei ennen Niskakosken tarkastusta tunnettu irtolöytöjä, mutta ilmei-

sesti Niskakoski oli saanut jolta kulta vinkin, että ”pellon pohjoislaidasta on aikai-

semmin ilmeisesti löytynyt jotakin” (Niskakoski 1988,12). Niskakoski löysi tarkas-

tuksessaan Murajaan vievän tien pohjoispuolella sijaitsevalta pellolta yhteensä 

kymmenen kvartsi-iskosta (TYA 447:?). Löytöpaikan koordinaatit ovat raportissa 

väärät eikä raportin liitekartoista käy ilmi löytöpaikan sijainti. Sanallisen kuvauk-

sen perusteella löytöpaikka on kuitenkin kohdennettavissa tässä esittämääni 
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paikkaa Murajantien pohjoispuoliselle pellolle. Vaikuttaa siltä, että Niskakosken 

raportin itäkoordinaatti osoittaa kilometrin liiaksi itään. 

 
Kuva 27. Visasen pellon löytöpaikka kuvattuna luoteesta. Kvartsien löytöpaikka 

merkitty nuolella. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 20) 

 

Inventoinnissa 2014 tarkastettiin Murajantien pohjoispuolisen pellon ja kaava-

aluetta olevan metsän reuna tarkasti. Tarkastuksessa pintapoimittiin myös pellon 

pohjoisreunaa, jolloin sängellä olevalta pellolta löydettiin kaksi kvartsi-iskosta 

(kuva 28). Iskoksista suurempi löytyi koordinaattien P: 6819925, I: 264522 osoit-

tamasta kohdasta ja iskoksista pienempi kohdasta P: 6819921, I: 264537. Löytö-

paikan pohjoispuolista aluetta tutkittiin tarkasti tehden metsän puolelle kaava-

alueelle myös koepistoja. Merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä ei metsässä 

kuitenkaan havaittu.  

 
Kuva 28. Visasen pellon kvartsilöydöt: vasemmalla KM 40234: 1 ja oikealla pie-

nempi KM 40234: 2. (Kuva: Sastamala, Kiikoinen 2014: 21) 
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Mikäli Visasen peltona tunnetulle peltoalueelle suunnitellaan muuttuvaa maan-

käyttöä, tulisi paikalla suorittaa tarkkuusinventointi mahdollisen muinaisjäännök-

sen toteamiseksi. Paikka on topografialtaan otollinen kivikautiselle asutukselle ja 

aiemmat runsaat löydöt (Niskakosken löytämät 10 kvartsi-iskosta) yhdessä nyt 

tehtyjen kvartsilöytöjen kanssa viittaavat siihen, että paikalla on sijainnut kivi-

kautinen asuinpaikka. Tarkkuusinventoinnissa tulisi selvittää, onko peltokerrok-

sen alla säilyneenä asuinpaikkaan liittyviä kulttuurikerroksia. Kiikoisten kirkonky-

län asemakaavan muutosalueen inventoinnissa tähän ei ollut mahdollisuutta, 

koska löytöpaikka sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. 

 

Havainto-olosuhteet: Kohtuulliset. Tarkastusajankohtana pelto oli sängellä, mut-

ta sitä pystyttiin silti pintapoimimaan kohtuullisin havaintomahdollisuuksin. 

 

Luokitusehdotus ja perustelu: Irtolöytö. Yksittäisiä kvartsi-iskoksia arkeologisesti 

potentiaalilta paikalta.   

 

Kohteeseen kohdistuvat maankäyttöpaineet: Ei tiedossa olevia maankäyttöpai-

neita. 

 

Kartat: Kartat 1 ja 2 

 

Kuvat: Sastamala Kiikoinen 2014: 20 – 21, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen 

& Luoto Oy:n arkistossa. 

 
 

Liite 1. Sastamala, Kiikoisten kirkonkylän asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2014. 
Digitaalikuvaluettelo. 

Kuvannut Kirsi Luoto 2014. Kuvat on arkistoitu Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n 
arkistoon.  

Kuva Aihe     Kuvattu suunnasta Pvm 

1 Kiikoistentien ja Hämeenlahdentien risteys.  etelälounas  6.10. 

 

2 Koekuoppa Hämeenlahdentien ja Kiikoistentien risteyksen 

 koillispuolisella alueella.   -  10.11. 

 

3 Koepisto osa-alue 1:n eteläosassa.   kaakko  3.11. 

 

4 Rantaterassi Kiikoisjärven rannassa.  luode  4.11. 

 

5 Osa-alueen 3 metsäalueet olivat tyypillisesti erittäin  

kivikkoisia.     kaakko  4.11. 

 

 

6 Osa-alueen 3 metsäalueen ja sen lounaispuolisen pellon  

välissä oli selkeä, osin ojankaivuun yhteydessä syntynyt  

töyräs.     eteläkaakko 4.11. 
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7 Hakattu ja laikutettu suoalue kaava-alueen eteläosassa. koillinen  3.11. 

 

8 Suoalueelta löydetyt luontaiset rautasaostumat puhdistettuina.  18.11. 

 

9 Murajannokan rajamerkki.   koillinen  4.11. 

 

10 Murajannokan rajamerkki.   lounas  4.11. 

 

11 Pystykivi Murajannokan rajamerkin keskellä.  lounas  4.11. 

 

12 Rakenteen A luoteispäädyn raunio.  kaakko  4.11. 

 

13 Rakenteen A keskiosan kivivallia.   kaakko  4.11. 

 

14 Rakenteen A kaakkoispäädyn kaksi suurta kiveä. kaakko  4.11. 

 

15 Raunio B.     koillinen  4.11. 

 

16 Raunio C.     luode  4.11. 

 

17 Raunio D.     lounas  4.11. 

 

18 Raunio E.     koillinen  4.11. 

 

19 Raunio F.     länsilounas  4.11. 

 

20 Visasen pellon löytöpaikka.   luode  3.11. 

 

21 Visasen pellon kvartsilöydöt.   -  18.11. 

 

 

Liite 1. Sastamala, Kiikoisten kirkonkylän asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2014. 
Koekuoppakuvaukset. 
 
Koepisto 1: Raivausraunion B vieressä 

0 – 5 cm turve 

5 – 7 cm huuhtoutumiskerros 

7 – 35 puhdas, rikastunut moreeni 

 

Koepisto 2: 6820054/ 264705 

0 – 50 cm turvemulta 

50 – 60 cm hiesusavi 

60 cm -> savi 
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Koepisto 3: 6820052/ 264697 

0 – 50 cm turvemulta 

50 – 60 cm hiesusavi 

60 cm -> savi 

 

koepisto 4: 6820039/ 264684 

0 – 10 cm turve 

10 – 15 cm huuhtoutumiskerros 

15 – 20 cm rikastunut tumma hiekka 

20 – 40 cm rikastunut vaalea hiekka 

 

Koepisto 5: 6819942/ 264679 

0 – 20 cm turvemulta 

20 cm -> kivi 

 

Koepisto 6: 6820026/ 264673 

0 – 50 cm turvemulta 

50 – 60 cm hiesusavi 

60 cm -> savi 

 

Koepisto 7: 6820021/ 264664 

0 – 50 cm turvemulta 

50 – 60 cm hiesusavi 

60 cm -> savi 

 

Koepisto 8: 6820045/ 264672 

0 – 15 cm turve 

15 – 20 cm huuhtoutunut hiekka 

20 cm -> kivi 

 

Koepisto 9: 6820072/ 264636 

0 – 10 cm turve 

10 – 15 huuhtoutumiskerros 

15 – 25 cm rikastunut hiekka 

 

Koepisto 10: 6819940/ 264565 

0 – 5 cm turve 

5 – 15 cm huuhtoutumiskerros 

15 – 25 cm rikastunut hiekka 

 

Koepisto 11: 6819944/ 264548 

0 – 5 cm turve 

5 – 10 cm huuhtoutumiskerros 

10 cm -> kivi/kallio 

 

 

 

 

 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi  

 Sastamala Kiikoisten kirkonkylä      16.12.2014  
 

31 

 

Koepisto 12: 6819950/ 264540 

0 – 5 cm turve 

5 – 7 cm huuhtoutumiskerros 

7 – 12 cm rikastunut hiekka 

12 – 20 cm vaalea hiekka 

20 cm -> kivi 

 

Koepisto 13: 6819946/ 264514 

0 – 5 cm turve 

5 – 10 cm ruskea hiesu 

10 – 20 cm rikastunut hiekka 

20 – 30 cm vaalea hiesu 

 

Koepisto 14: 6819970/ 264501 

0 – 10 cm turve 

10 – 15 cm huuhtoutumiskerros 

15 cm -> kivi 

 

Koepisto 15: 6820617/ 264244 

0 – 12 cm turve 

12 – 24 cm huuhtoutumiskerros 

24 – 38 cm rikastunut hiekka 

38 – 50 vaalea hiekka 

 

Koepisto 16: 6820619/ 264282 

0 – 8 cm turve 

8 – 35 hiesusavi 

 

Koepisto 17: 6820234/ 264365 

0 – 10 cm turve 

10 – 15 cm multa 

15 cm -> kivi 

 

Koepisto 18: 

0 – 10 cm turve 

10 – 35 cm rikastunut moreeni 

35 – 40 cm vaalea moreeni 

 

Koepisto 19: 6820380/ 264471 

0 – 10 cm turve 

10 – 35 cm keltainen hiekka 

 

Koepisto 20: 6820410/ 264445 

0 – 10 cm turve 

10 – 15 cm huuhtoutumiskerros 

15 – 20 cm rikastunut hiekka 

20 cm -> kivi 
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Koepisto 21: 6820433/ 264404 

0 – 10 cm turve 

10 – 15 cm huuhtoutumiskerros 

15 – 20 cm rikastunut hiekka 

20 cm -> kivi 

 

Koepisto 22: 6820390/ 264425 

0 – 8 cm turve 

8 – 12 cm heikko huuhtoutumiskerros 

12 – 18 rikastunut hiekka 

18 -> kivi 

 

Koepisto 23: 6820354/ 264482 

0 – 7 cm turve 

7 – 10 cm heikko huuhtoutumiskerros 

10 – 30 cm ruskeankeltainen hiekka (puhdas) 
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JoHDANto

Tämä raportti esittelee Sastamalan kaupungin tilaaman Kii-
koisten keskustan eteläosan luontoselvityksen tulokset, joiden 
perusteella voidaan suunnitella alueen maankäyttöä asemakaa-
voituksen päivittämisessä.

Osana asemakaavoitusprosessia toteutettiin luontoselvitys, 
jonka tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnus-
to, mahdolliset liito-oravan reviirit, kasvillisuus ja lepakoille 
tärkeät alueet. 

RAPoRtiStA 

Tässä raportissa esitetään huhtikuun puolivälin ja elokuun jäl-
kipuolen välisenä aikana 2013 toteutetun pesimälinnusto-, lii-
to-orava-, kasvillisuus- ja lepakkoselvityksen tulokset. Raportti 
käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmene-
telmistä sekä inventointien tulokset ja mahdolliset maankäyttö-
suositukset. 

SelVitySAlueeN yleiSKuVAuS

Kiikoisten keskustan asemakaava-alue sijaitsee Kiikoisjärven luoteisrannalla Murajan pohjois-
puolen ja Halmesmäen välisellä alueella (kuva 1).

Hankealue on 29 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, jossa on runsaasti asuinrakennuksia 
pihapiireineen, tielinjoja, mänty- ja kuusivaltaisia kangasmetsiä sekä hakkuualoja ja taimikoita. 
Iso osa tutkimusalueesta koskee Kiikosjärven vesistöä (kuva 2).  

Kuva 1. 
Kiikoisten keskustan
tutkimusalueen 
sijainti (vihreä viiva). 
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tyÖStä VAStAAVAt HeNKilÖt

Sastamalan Kiikoisten keskustan luontoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi lin-
tuihin, putkilokasveihin ja elinympäristöihin syventynyt luontokartoittaja Santtu Ahlman. 

liito-oRAVASelVityS

tutKimuSmeNetelmät
Kiikoisten alue kierrettiin huolella läpi 15.4. ja 16.5., jolloin etsittiin liito-oravien jätöksiä pui-
den runkojen tyviltä. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat sulaneet riittävästi. 
Ensimmäisellä kerralla oli vielä lunta monin paikoin, joten selvitystä täydennettiin lintuinven-
tointien ohessa. Näin ollen mahdollisien jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. 
Alueelta tutkittiin kaikkien järeähköjen leppien, raitojen, haapojen ja kuusten tyvet. Lisäksi 
useiden mäntyjen tyvet tutkittiin, vaikka liito-orava ei yleensä niitä suosi. 

Kuva 2. Kiikoisten tutkimusalue on merkitty karttaan vihreällä viivalla. 
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liito-oRAVAN eliNPiiRiStä
Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Ke-
sällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravin-
to koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon 
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön 
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy 
olla riittävästi tarjolla.

Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimää-
räinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin 
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on 
tärkeitä ydinalueita.

Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alu-
eille. Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levit-
täytymisen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niin 
sanottujen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liito-
oravilla ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla 
vähintään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot 
ja taimikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.

liito-oRAVA lAiNSääDäNNÖSSä
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.

tuloKSet JA Päätelmät
Kiikoisten tutkimusalueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, vaikka alueella on lajille 
soveliasta elinympäristöä. Alueella on havaittu liito-oravan pesäpuu vuonna 2002 (Motiivi Oy 
2012), mutta elinpiiri ei ollut asuttuna kesällä 2013. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että alkuperäis-
tä elinympäristöä ei tarvitse huomioida kaavoituksessa, sillä liito-oravalle on hyvin tyypillistä, 
että kaikki paikat eivät ole asuttuina joka vuosi. Vuonna 2002 (Rajala 2002) varmistettu elinym-
päristörajaus (kuva 3) on näin ollen huomioitava edelleen alueen maankäytön suunnittelussa. 

Kuva 3. 
Vuonna 2002 varmistettu 
liito-oravan elinpiiri 
(punainen alue).
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PeSimäliNNuStoSelVityS

tutKimuSmeNetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 15.4., 16.5., 24.5., 16.6. ja 20.6. Ensimmäinen 
inventointikerta tehtiin liito-oravaselvityksen ohessa. Kartoitukset tehtiin kello 4–10 välisenä 
aikana, jolloin linnut olivat aktiivisesti äänessä. Yölaulajiin keskittyviä inventointeja tehtiin le-
pakkoselvityksen yhteydessä 28.–29.5. välisenä yönä.

Menetelmä soveltuu hyvin pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin, ja se perustuu 
siihen, että kaikki pareiksi tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyk-
siltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty 
koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on 
tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja viiden inventointikerran selvitystä voidaan 
pitää hyvin tarkkana. 

KiiKoiSteN liNNuStoStA
Selvitysalueen luontotyypit ovat pienestä pinta-alasta huolimatta varsin monipuolisia (katso 
kasvillisuusselvitys s. 16). Monipuolisuus ja kulttuurivaikutteisuus heijastuvat myös kirjavaan 
ja melko runsaslukuiseen linnustoon. Tutkimusalueen runsaslukuisimpia lajeja olivat peippo, 
pajulintu ja talitiainen (taulukko 1). Alueella pesi yhteensä 85 paria. 

Taulukko 1. 
Kiikoisten
pesimälinnusto 
parimäärineen.

Laji Parimäärä Laji Parimäärä

Telkkä 3 Hernekerttu 1
Silkkiuikku 1 Tiltaltti 3
Kaulushaikara 1 Pajulintu 8
Ruskosuohaukka 1 Hippiäinen 2
Käpytikka 1 Harmaasieppo 3
Metsäkirvinen 1 Kirjosieppo 5
Västäräkki 1 Hömötiainen 1
Rautiainen 1 Sinitiainen 4
Punarinta 3 Talitiainen 6
Mustarastas 2 Puukiipijä 1
Räkättirastas 5 Harakka 1
Laulurastas 2 Pikkuvarpunen 2
Ruokokerttunen 5 Peippo 11
Mustapääkerttu 1 Vihervarpunen 2
Lehtokerttu 3 Pajusirkku 4
Yhteensä 85
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lAJiKoHtAiStA tARKASteluA
Tässä osiossa esitetään yleispiirteisesti tutkimusalueella pesineiden lajien tietoja. Kustakin lajis-
ta kerrotaan suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa reunassa on merkit-
ty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (NT = silmälläpidettävä,         
L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji). Lajiluettelossa käytetään termeinä sekä 
reviiriä että pesiviä paria. Molemmat tarkoittavat kuitenkin pesimähavaintoja.

Telkkä (Bucephala clangula)                                                  [V]
Alueelle asettui pesimään yhteensä viisi paria (reviirikartta 1). Telkkä on hyvin tavallinen sor-
salintu maassamme. Toisinaan se pesii hyvin kaukana lähimmästä vesialueesta, mikäli sopiva 
luonnonkolo on tarjolla. Telkkä on Suomen erityisvastuulaji. 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus)                                                
Rantaruoikoissa pesi yksi pari (reviirikartta 1). Silkkiuikku pesii tyypillisesti rehevissä ja osit-
tain umpeenkasvavissa vesistöissä. Se on taantunut monin paikoin viime vuosina. 

Kaulushaikara (Botaurus stellaris)                                                 [L]
Uimarannan lähellä pesi yksi pari (reviirikartta 1). Kaulushaikaran elinympäristöjä ovat järvi-
ruokoluhdat. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. 

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)                                                [L]
Rantaruoikoissa oli yksi reviiri (reviirikartta 1). Ruskosuohaukka pesii yleensä ruokovaltaisilla 
rantaluhdilla. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. 

Käpytikka (Dendrocopos major)                                                
Alueen eteläosassa pesi yksi pari (reviirikartta 1). Käpytikka viihtyy hyvin monenlaisissa met-
säisissä elinympäristöissä, mieluiten kuitenkin havumetsissä. 

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)                                                        
Alueella vain yksi laulava koiras (reviirikartta 2). Metsäkirvinen on muun muassa kasvatus-
männiköiden ja hakkuualojen peruslaji.

Västäräkki (Motacilla alba)                                                              
Alueen pohjoislaidalla ja uimarannan lähellä oli yksi elinpiiri (reviirikartta 2). Västäräkki on 
pesimäpaikkansa suhteen hyvin sopeutuvainen, sillä sille kelpaavat niin pihapiirien rakennuk-
set, rantakivikot kuin hakkuuaukeatkin. 

Rautiainen (Prunella modularis)                                                              
Tutkimusalueelta varmistettiin yksi elinpiiri (reviirikartta 2). Rautiainen pesii mieluiten nuo-
rehkossa kuusikossa.

Punarinta (Erithacus rubecula)                                                              
Rajauksella pesi yhteensä kolme paria (reviirikartta 2). Punarinta on hyvin monenlaisten met-
sien lintu, mutta runsaimmillaan se on yleensä kuusivaltaisissa havumetsissä. 
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Mustarastas (Turdus merula)                                                                   
Alueella oli kaksi laulavaa koirasta (reviirikartta 2). Mustarastas on monenlaisten seka- ja ha-
vumetsien sekä pihapiirien pesimälaji. 

Räkättirastas (Turdus pilaris)
Alueella oli yhteensä viisi pesivää paria (reviirikartta 2). Räkättirastasta voidaan pitää kulttuu-
risidonnaisena lajina, joka pesii usein löyhinä yhdyskuntina pihapiireissä ja viljelysten laita-
milla.

Laulurastas (Turdus philomelos)                                                                  
Alueen eteläosassa oli kaksi pesivää paria (reviirikartta 2). Laulurastas on tyypillinen kuusikoi-
den pesimälaji.

Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)                                                                  
Rajaukselta varmistettiin viisi reviiriä (reviirikartta 3). Ruokokerttunen on tyypillinen ruoikoi-
den ja rantapensaikoiden laji.

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)                                                                                   
Alueen keskivaiheilla lauloi yksi koiras (reviirikartta 3). Mustapääkerttu on rehevien lehti- ja 
sekametsien pesimälaji. 

Lehtokerttu (Sylvia borin)                                                                                   
Tutkimusrajauksella kuultiin kolme laulavaa koirasta (reviirikartta 3). Lehtokerttu on nimensä 
mukaisesti rehevien metsien laji, joka viihtyy etenkin lehtimetsissä ja metsänlaiteilla.

Hernekerttu (Sylvia curruca)                                                                                       
Alueen lounaisosasta löydettiin pesivä pari (reviirikartta 3). Hernekerttu on varsin karujen 
paikkojen laji, joka pesii muun muassa pensaikkomailla, taimikoissa ja kuivilla metsien laiteilla.

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)                                                 
Alueella havaittiin yksilöitä kolmella reviirillä (reviirikartta 3). Tiltaltti viihtyy monenlaisissa 
metsissä, mieluiten havupuuvaltaisissa. Karuimpia männiköitä se kuitenkin karttaa. 

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Kahdeksan lintua lauloi alueella (reviirikartta 3). Pajulintu suosii käytännössä kaikkia metsäi-
siä alueita. Se on tutkimusalueen toiseksi runsaslukuisin pesimälaji. 

Hippiäinen (Regulus regulus)                                                                                    
Metsäisille osuuksille asettui pesimään kaksi paria (reviirikartta 4). Hippiäinen on kuusivaltais-
ten metsien pesijä.

Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Kolme pesimäpiiriä varmistettiin tutkimusalueelta (reviirikartta 4). Harmaasieppo asuttaa 
koko maatamme runsaslukuisena monenlaisissa elinympäristöissä. 
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Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Alueella pesi viisi paria pihapiireissä (reviirikartta 4). Kirjosieppo pesii vanhoissa tikankoloissa 
tai muissa luonnonkoloissa, jos ei linnunpönttöjä ole saatavilla.

Hömötiainen (Parus montanus)                                                                                         
Metsäkuvioilta varmistettiin yhteensä vain yksi reviiri (reviirikartta 4). Hömötiainen on erityi-
sesti havumetsien pesimälaji, joka on taantunut monin paikoin viime vuosina.  

Sinitiainen (Parus caeruleus)
Rajaukselta varmistui neljä reviiriä (reviirikartta 4). Sinitiainen on usein kulttuurisidonnainen 
laji, mutta se viihtyy myös kauempana asutuksista rehevillä metsämailla, joilla on pesäkoloja 
tarjolla.

Talitiainen (Parus major)
Kuusi paria asettui pesimään alueelle (reviirikartta 5). Talitiainen pesii kaikenlaisissa metsissä, 
kunhan pesäkoloja on tarjolla. Se on tutkimusalueen kolmanneksi runsain pesimälaji. 

Puukiipijä (Certhia familiaris)                                                                                         
Alueen eteläosassa lauloi yksi lintu (reviirikartta 6). Puukiipijä suosii kuusivaltaisia iäkkäitä 
metsiä ja lehtoja. 

Harakka (Pica pica)                                                                                                                 
Rajauksen länsiosassa oli yksi pesimäpiiri (reviirikartta 6). Harakka on tyypillinen kulttuurilaji, 
joka pesii muun muassa pihapiireissä ja viljelysalueiden laiteilla. 

Pikkuvarpunen (Parus montanus)                                                                                                                 
Kahdesta pihapiiristä löydettiin pesivä pari (reviirikartta 6). Pikkuvarpunen on tyypillinen 
kulttuurilaji, joka pesii muun muassa pihapiireissä. 

Peippo (Fringilla coelebs)
Alueelta varmistettiin yhteensä 11 reviiriä (reviirikartta 6). Peipon tapaa pesivänä kaikenlaisis-
ta metsistä. Se on tutkimusalueen runsain pesimälaji. 

Vihervarpunen (Carduelis spinus)                                                                                         
Metsäkuviolle asettui pesimään vain kaksi paria (reviirikartta 6). Vihervarpunen on varsin puh-
dasverinen kuusikkolaji, jonka pesimäkannat vaihtelevat voimakkaasti kuusen siemensadon 
mukaan. 

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)                                                                                         
Uimarannan läheisissä ruoikoissa oli neljä reviiriä (reviirikartta 6). Pajusirkku on järviruoikoi-
den ja rantapensaikoiden pesimälaji. 
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Päätelmät
Kiikoisten keskustan tutkimusalueen pesimälinnustoon lukeutui 30 lajia, mikä on pinta-alaan 
nähden melko suuri määrä. Kokonaisuutena lajisto on kuitenkin varsin tavanomaista, vaikka 
pesimätiheys on hieman keskimäärästä korkeampi (293 paria / km2). 

Huomionarvoisia lajeja on kolme: telkkä, kaulushaikara ja ruskosuohaukka. Telkkä on 
Suomen erityisvastuulaji ja jälkimmäiset ovat EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Telkkä on 
hyvin tavallinen vesilintu, joka pesii monenlaisissa elinympäristöissä, eikä sitä näin ollen tar-
vitse huomioida erityisesti kaavoituksessa. Ruskosuohaukka ja kaulushaikara ovat sen sijaan 
vaateliaita pesijöitä, joten niille suositetaan säilytettävän riittävästi elinympäristöä soveliailta 
paikoilta (kuva 4). 

Kuva 4. Kaulushaikaralle ja ruskosuohaukalle soveliaat edustavat 
elinympäristöt suositetaan säästettävän ennallaan (punaiset alueet).  
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Reviirikartta 1. 
Telkän (3 paria), silkkiuikun (1 pr), kaulushaikaran (1 pr),
ruskosuohaukan (1 pr), käpytikan (1 pr) ja metsäkirvisen (1 pr) reviirit.

Telkkä

KäpytikkaSilkkiuikku

Kaulushaikara

Ruskosuohaukka

Metsäkirvinen
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Reviirikartta 2. 
Västäräkin (1 pari), rautiaisen (1 pr), punarinnan (3 pr),
mustarastas (2 pr), räkättirastas (5 pr) ja laulurastas (2 pr) reviirit.

Västäräkki

RäkättirastasRautiainen

Punarinta

Mustarastas

Laulurastas
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Reviirikartta 3. 
Ruokokerttusen (5 paria), mustapääkertun (1 pr), lehtokertun (3 pr),
hernekertun (1 pr), tiltaltin (3 pr) ja pajulinnun (8 pr) reviirit.

Ruokokerttunen

TiltalttiMustapääkerttu

Lehtokerttu

Hernekerttu

Pajulintu
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Reviirikartta 4. 
Hippiäisen (2 paria), harmaasiepon (3 pr), kirjosiepon (5 pr),
hömötiaisen (1 pr), sinitiaisen (4 pr) ja talitiaisen (6 pr) reviirit.

Hippiäinen

SinitiainenHarmaasieppo

Kirjosieppo

Hömötiainen

Talitiainen
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Reviirikartta 5. 
Puukiipijän (1 pari), harakan (1 pr), pikkuvarpusen (2 pr),
peipon (11 pr), vihervarpusen (2 pr) ja pajusirkun (4 pr) reviirit.

Puukiipijä

VihervarpunenHarakka

Pikkuvarpunen

Peippo

Pajusirkku
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KASVilliSuuSSelVityS

Kiikoisten tutkimusalueen kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 5.7. ja 22.8., mutta kevätlajis-
toa havainnoitiin myös linnustoselvityksen yhteydessä.

tutKimuSmeNetelmät
Tutkimusrajauksen maa-alueet kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löyde-
tyt putkilokasvilajit, myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Jokainen kuvio tyypiteltiin 
maastossa ja niiden rajat piirrettiin maastokartalle. Kustakin kuviosta kirjoitettiin yleisluonneh-
dinta ja mahdolliset lisätiedot. Vesialueita ei inventoitu. 

KiiKoiSteN KASVilAJiStoStA
Tutkimusalue on kokonaisuudessaan kasvillisuuden kannalta melko monipuolista. Lajistossa 
näkyy laajoilla alueilla kulttuurivaikutteisuutta, sillä puutarhakarkulaisia on siellä täällä pieni-
nä esiintyminä. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Sten-
berg 2005) mukainen.

KuVioKoHtAiSet KuVAuKSet
Tässä osiossa kuvataan jokaisen kasvillisuuskuvion (kuva 5) yleisluonnehdinta ja maankäyttö-
suositukset. Kuviokarttaan on merkitty punaisella ne alueet, jotka ovat pihapiirejä tai kulttuu-
riympäristöä, eikä niitä tutkittu kunnolla. Numeroitujen kuvioiden lisäksi rantaviivassa kiertää 
järviruoko-kurjenjalka-okarahkasammalluhtaa, joka vaihettuu järviruoikoksi. Näitä osittain 
ruopattuja alueita, ei ole kuvioitu erikseen. Kunkin kasvillisuuskuvion tietoihin on lisätty luon-
totyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 2008). Nämä luokitukset on merkitty punaisella 
luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli kyseessä on viljelysalue tai jokin muu luonto-
tyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käytetään pelkkää viivaa.

1. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Kuusivaltainen mustikkatyypin tuore kangas, jossa kasvaa seospuina koivuja. Pensaskerrok-
sessa on yleisesti nuoria pihlajia. Mustikka on tyypillinen varpu, mutta kasvustot ovat pieniä 
heinittymisen myötä. Ruohoista esiintyy muun muassa oravanmarja ja käenkaali. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

2. Hakkuuala                                                                      [–]
Päätehakattu alue, jossa kasvaa runsaasti lehtipuiden taimia. Aluskasvillisuus on heinittynyt 
varsin voimakkaasti ja kasvillisuus on muutenkin muutostilanteen vuoksi. Maitohorsma on 
kuitenkin tyyppilaji kaikkialla. 
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Kuva 5. Kiikoisten tutkimusalueen kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta). 

1

2

3

4
5

6
7

8 9

10

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

3. Lehtimetsä                                                                      [–]
Harvennettu lehtimetsä, jota ei voida tyypitellä tarkasti. Koivu on valtapuu, mutta seassa kas-
vaa myös järeähköjä mäntyjä. Kuvio on luultavasti ollut aikoinaan puolukkatyypin kuivah-
koa kangasta, sillä puolukkakasvustoa on paikoin edelleen hyvin runsaasti. Pensaskerroksessa 
kasvaa tiheähkösti koivujen, pihlajien ja korpipaatsamien taimia. Kuviolla on erityisesti poh-
joispuoliskolla soistuneita osuuksia, joiden tyyppilajeja ovat rahka- ja korpikarhunsammalten 
ohella myös suo-orvokki, korpikastikka ja kurjenjalka. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

2

5
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4. Kesantopelto                                                                      [–]
Kesantopelto, jossa kasvaa suuri joukko erilaisia lajeja. Tavanomaisia kasveja ovat kuitenkin 
useat heinä, jouhivihvilä, rönsyleinikki, suo-ohdake, peltolemmikki ja voikukka. Pellon keski-
vaiheilla on laajahko vetinen alue, jossa on melko suuri korpikaislakasvusto. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

5. Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas       [NT]
Vaihteleva metsäkuvio, joka on pitkälti lehtomaista kangasta. Kuusi on pääosin valtapuu, joka 
kasvaa paikoin niin tiheästi, että aluskasvillisuutta ei esiinny varjoisuuden vuoksi lainkaan. 
Käenkaali, metsämaitikka ja metsäalvejuuri ovat peruslajeja. Kuviolla on pienialaisesti lehdon 
piirteitä. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

6. Ruohokorpi (RhK)                     [EN]
Luonnontilainen ja hyvin edustava ruohokorpi, jossa valtapuusto koostuu kuusista, tervale-
pistä ja koivuista, jotka kasvavat mättäillä. Pensaskerroksessa on yleisesti kuusia ja lehtipuiden 
taimia. Välipinnoilla on hyvin runsaasti vehkaa. Myös terttualpi, metsäkorte ja metsäalvejuuri 
ovat yleisiä, samoin suo-orvokki, käenkaali ja lehväsammalet. Kuvion pohjoisosasta on poistet-
tu ilmeisesti tuulenkaatoja, eikä alue ole siltä osin täysin luonnontilainen. 

Maankäyttösuositus: ruohokorpi on uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin uhanalainen ja lu-
keutuu metsälain (10 §) mukaisesti suojeltaviin kohteisiin. Alue tulee jättää luonnontilaan, eikä 
ojituksia tule tehdä niin, että vesitalous muuttuu. Reunustaville metsäkuviolle on jätettävä riit-
tävän suuri suojavyöhyke, mikäli niitä päätehakataan. 

7. Kalliopaljastuma                                                                      [–]
Pienialainen kalliopaljastuma, jossa esiintyy lähinnä nuoria koivuja ja kuusia. Jäkälien ja puo-
lukoiden lisäksi kasvillisuutta kirjovat muun muassa metsälauha-, lampaannata- ja rohtotädy-
kekasvustot. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

8. Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas                                                            [NT]
Kuusi- ja mäntyvaltainen puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas, jonka pensaskerroksessa 
esiintyy yleisesti koivujen ja pihlajien taimia sekä katajia. Puolukka on hyvin runsas varpu, sa-
moin mustikka. Kuviolla on hyvin pienialaisesti mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. Ora-
vanmarja ja kevätpiippo ovat aluskasvillisuuden yleisimpiä lajeja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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9. Joutomaa                                                                       [–]
Pieni joutomaa-alue, jossa kasvaa kymmeniä eri kasveja. Peruslajistoa edustavat kuitenkin hei-
nien ja apiloiden lisäksi myös komealupiini, pelto-ohdake ja kiiltopaju. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

10. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Mosaiikkimaisesti vaihtelevat mustikkatyypin (MT) tuore kangas ja puolukkatyypin (VT) kui-
vahko kangas. Kuusi ja mänty esiintyvät valtapuina. Pensaskerroksessa esiintyy eniten kuusia. 
Puolukka ja mustikka vaihtelevat runsaimpina varpuina. Kangasmaitikka, oravanmarja ja met-
sätähti ovat tyypillisiä ruohoja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

Päätelmät
Kiikoisten keskustan tutkimusalueen elinympäristöt ovat varsin monipuolisia, mutta luonnon-
tilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia alueita on hyvin niukasti. Kulttuurivaikutteisuus leimaa 
hyvin laajoja alueita. Valtaosa tutkimusalueen metsistä on kuusi- ja mäntyvaltaisia tuoreita ja 
kuivahkoja kankaita, mutta rajauksella on myös rehevämpiä kuvioita. 

Ainoa lakien mukaan suojeltava kohde on uimarannan lounaispuolelta löydetty hyvin 
edustava ruohokorpi, joka on metsälain (10 §) mukainen erityisen tärkeä kohde. Suojelurajaus 
esitetään kuvassa 6, johon on otettu mukaan myös ei-luonnontilainen osuus, sillä se on tärkeä 
osa kokonaisuutta ja pienilmastoa. 

Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 199 putkilokasvilajia (taulukko 2), joista yksikään ei 
lukeudu uhanalaisuusluokitukseen. 

Kuva 6. 
Arvokas ruohokorpi on 
merkitty karttaan punaisella. 
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Ahojäkkärä Gnaphalium sylvaticum Juolavehnä Elytrigia repens
Ahokeltano Hieracium (sektio) vulgata Juolukka Vaccinium uliginosum
Ahomansikka Fragaria vesca Jänönsara Carex ovalis
Ahomatara Galium boreale Järvikaisla Schoenoplectus maritimus
Ahopaju Salix starkeana Järvikorte Equisetum fluviatile
Ahosuolaheinä Rumex acetosella Järviruoko Phragmites australis
Aitaorapihlaja * Crataegus flabellata var. grayana Jättipalsami * Impatiens glandulifera
Aitovirna Vicia sepium Kalvaspiippo Luzula pallescens
Alsikeapila Trifolium hybridum Kangasmaitikka Melampyrum pratense
Amerikanhorsma Epilobium adenocaulon Kanerva Calluna vulgaris
Eteläntuoksusimake Anthoxanthum odoratum Karhunputki Angelica sylvestris
Haapa Populus tremula Karviainen * Ribes uva-crispa
Halava Salix pentandra Kataja Juniperus communis
Hapankirsikka * Prunus cerasus Keltakannusruoho Linaria vulgaris
Harakankello Campanula patula Keltakurjenmiekka Iris pseudocorus
Harmaaleppä Alnus incana Keräpäävihvilä Juncus conglomeratus
Harmaasara Carex canescens Ketohopeahanhikki Potentilla argentea ssp. argentea

Heinätähtimö Stellaria graminea Ketosilmäruoho Euphrasia stricta
Herttavuorenkilpi * Bergenia cordifolia Kevätpiippo Luzula pilosa
Hevonhierakka Rumex longifolius Kiiltopaju Salix phylicifolia
Hieskoivu Betula pubescens Kiiltotuhkapensas * Cotoneaster lucidus
Hietakastikka Calamagrostis epigejos Kilpukka Hydrocharis morsus-ranae
Hiirenvirna Vicia cracca Kirjopillike Galeopsis speciosa
Hopeasalava * Salix alba var. sericea Kissankello Campanula rotundifolia
Huopakeltano Pilosella officinarum ssp. pilosella Koiranputki Anthriscus sylvestris
Huopaohdake Cirsium helenioides Komealupiini * Lupinus polyphyllus
Idänukonputki Heracleum sphondylium ssp. sibericum Konnanvihvilä Juncus bufonius
Idänvirpiangervo * Spiraera chamaedryfolia Korpikaisla Scirpus sylvaticus
Imeläkirsikka * Prunus avium Korpikastikka Calamagrostis purpurea
Isoalvejuuri Dryopteris expansa Korpiorvokki Viola epipsila
Isoauringonkukka * Helianthus annuus Korpipaatsama Franfula alnus
Isonokkonen Urtica dioica Kotipihlaja Sorbus aucuparia
Isopihatatar Polygonum aviculare ssp. aviculare Kultapiisku Solidago virgaurea
Isotuomipihlaja * Amelanchier spicata Kurjenjalka Comarum palustre
Isovesiherne Utricularia vulgaris Kurtturuusu * Rosa rugosa
Japaninangervo * Spiraea japonica Kyläkarhiainen Carduus crispus
Jauhosavikka Chenopodium album Kylänurmikka Poa annua
Jokapaikansara Carex nigra Käenkaali Oxalis acetosella
Jouhivihvilä Juncus filiformis Lampaannata Festuca ovina

Taulukko 2. Kiikoisten selvitysalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. 
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai viljelysjäänteitä. 
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Leskenlehti Tussilago farfara Oravanmarja Maianthemum bifolium
Leveäosmankäämi Typha latifolia Peltohanhikki Potentilla norvegica
Lillukka Rubus saxatilis Peltohatikka Spergula arvensis
Linnunkaali Lapsana communis Peltokanankaali Barbarea vulgaris
Luhtalemmikki Myosotis scorpioides Peltokorte Equisetum arvense
Luhtasuoputki Peucedanum palustre Peltolemmikki Myosotis arvensis
Luhtavuohennokka Scutellaria galericulata Pelto-ohdake Cirsium arvense
Lumme Nymphaea alba Pelto-orvokki Viola arvensis
Lutukka Capsella bursa-pastoris Peltopillike Galeopsis bifida
Maitohorsma Epilobium angustifolium Peltosaunio Tripleurospermum perforatum

Mesiangervo Filipendula ulmaria Peltotaskuruoho Thpaspi arvense
Mesimarja Rubus arcticus Peltoukonnauris Erysimum cheiranthoides
Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana Peltovalvatti Sonchus arvensis
Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris Piennarmatara ^ G. x pomeranicum
Metsäkastikka Calamagrostis arundinacea Pietaryrtti Tanacetum vulgare
Metsäkorte Equisetum sylvaticum Piharatamo Plantago major
Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum Pihasaunio Matricaria suaveolens
Metsäkuusi Picea abies Pihatähtimö Stellaria media
Metsälauha Deschampsia flexuosa Pihasyreeni * Syringa vulgaris
Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum Pikkulaukku Rhinanthus minor
Metsämänty Pinus sylvestris Pikkutalvikki Pyrola minor
Metsäorvokki Viola riviniana Pohjanjauhosavikka Chenopodium suecicum
Metsätammi Querqus robur Poimulehti Alchemilla sp. 
Metsätähti Trientalis europaea Pujo Artemisia vulgaris
Mustikka Vaccinium myrtillus Puna-ailakki Silene dioica
Niittyhumala Prunella vulgaris Puna-apila Trifolium pratense
Niittyleinikki Ranunculus acris Punanata Festuca rubra
Niittynurmikka Poa pratensis Punasänkiö Odontites vulgaris
Niittynätkelmä Lathyrus pratensis Puolukka Vaccinium vitis-idaea
Niittysuolaheinä Rumex acetosa Päivänkakkara Leucanthemum vulgare
Nuokkuhelmikkä Melica nutans Raate Menyanthes trifoliata
Nuokkutalvikki Orthilia secunda Raita Salix caprea
Nurmihärkki Cerastium fontana Ranta-alpi Lysimachia vulgaris
Nurmilauha Deschampsia cespitosa Rantakanankaali Barbarea stricta
Nurminata Festuca pratensis Rantakukka Lythrum salicaria
Nurmipiippo Luzula multiflora Rantamatara Galium palustre
Nurmipuntarpää Alopecurus pratensis Rantapalpakko Sparganium emersum
Nurmitädyke Veronica chamaedrys Rantaukonnauris Erysimum strictum 
Nurmitähkiö, timotei Phleum pratense Rauduskoivu Betula pendula
Ojakellukka Geum rivale Rentohaarikko Sagina procumbens
Ojakärsämö Achillea ptarmica Rentukka Caltha palustris
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Riidenlieko Lycopodium annotinum Tarhaomenapuu * Malus domestica
Rohtotädyke Veronica officinalis Tarhaukonhattu * Aconitum x stoerkianum
Rätvänä Potentilla erecta Terijoensalava * Salix fragilis 'bullata'
Rönsyleinikki Ranunculus repens Terttualpi Lysimachia thyrsiflora
Röyhyvihvilä Juncus effusus Terttuselja * Sambucus racemosa
Sananjalka Pteridium aquilinum Tervaleppä Alnus glutinosa
Sarjakeltano Hieracium umbellatum Tuoksuvatukka * Rubus odoratus
Savijäkkärä Gnaphalium uliginosum Tuomi Prunus padus
Seittitakiainen Arctium tomentosum Ukontatar Persicaria lapathifolia
Siankärsämö Achillea millefolium Ulpukka Nuphar lutea
Sinivuokko Hepatica nobilis Unkarinsyreeni * Syringa josikaea
Soreahiirenporras Athyrium filix-femina Vaalea-amerikanhorsma Epilobium ciliatum
Sudenmarja Paris quadrifolia Vadelma Rubus idaeus
Suo-ohdake Cirsium palustre Valkoapila Trifolium repens
Suo-orvokki Viola palustris Valkovuokko Anemone nemorosa
Syyläjuuri Scrophularia nodosa Vanamo Linnaea borealis
Syysasteri * Aster novi-belgii Viitakastikka Calamagrostis canescens
Syysmaitiainen Leontodon autumnalis Viitapihlaja-angervo * Sorbaria sorbifolia
Tahmavillakko Senecio viscosus Voikukka Taraxacum sp.
Taikinamarja Ribus alpinum Peltovalvatti Sonchus arvensis
Yhteensä 199 lajia
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lePAKKoSelVityS

tutKimuSmeNetelmät
Lepakkoselvityksiä on tehty Suomessa melko niukasti, eikä vakiintuneita menetelmiä vielä ole. 
Kiikoisten tutkimusalueen selvitys tehtiin varsin tarkasti. Lepakoita havainnoitiin yöllä noin 
klo 23.00–2.00 välisenä aikana kiertämällä alue mahdollisimman tarkkaan läpi. Inventoinnit 
tehtiin 28.–29.5., 3.–4.7. ja 6.–7.8.  

Alue kierrettiin kävellen läpi, jolloin detektorin taajuutta vaihdeltiin jatkuvasti, jotta eri 
aaltopituudella ääntelevät lajit havaitsisi ja erottaisi toisistaan. Havainnointi tehtiin sopivan 
tyyninä ja lämpiminä ajankohtina, jolloin lämpötila oli vähintään 10 °C. Liian viileällä, tuulisel-
la tai sateisella säällä lepakot eivät saalista aktiivisesti. 

Maastoinventoinneissa keskityttiin lähinnä saalistusalueiden etsimiseen, eikä esimerkik-
si rakennuksista etsitty lisääntymiskolonioita. Myöskään talviaikaiset tarkastuskäynnit eivät 
kuuluneet selvitykseen.

Havainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Petterson D 240X), joka muuntaa korkeat 
kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Laitteella voidaan kuunnella ja määrittää lepakoi-
ta reaaliajassa heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaajennet-
tujen (time expansion) tallenteiden avulla myöhemmin BatSound-ohjelman avulla. Nauhurina 
käytettiin Zoomin H4n -laitetta.

lePAKoiDeN eliNtAVoiStA

Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, jotka ovat kaikki hyönteissyöjiä. Näistä moni on kuitenkin 
hyvin harvinainen ja epäsäännöllinen laji maassamme, tosin lepakoita on tutkittu Suomessa 
toistaiseksi varsin vähän.

Erikoista lepakoiden käyttäytymisessä on naaraiden muodostamat lisääntymisyhdyskun-
nat, joissa ne synnyttävät poikasensa. Koiraat pysyttelevät kesällä hyvin pitkälti yksin tai kor-
keintaan pieninä ryhminä. Päiväpiiloiksi kelpaavat erilaiset rakennukset, puiden kolot ja muut 
vastaavat paikat. Sopivien ruokailupaikkojen säilyttäminen etenkin lisääntymisyhdyskuntien 
lähellä on tärkeää etenkin pesiville naaraille. Loppukesän tullen lepakot levittäytyvät ravin-
nonhakuun erilaisiin ympäristöihin. Talvensa lepakot viettävät horroksessa esimerkiksi kella-
reissa. Osa lepakkokannasta muuttaa etelämmäksi talvehtimaan.

lePAKot lAiNSääDäNNÖSSä

Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. Lisäksi ripsisiippa on 
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella erityistä suojelua 
vaativaksi lajiksi ja se on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN). 
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Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka vel-
voittaa sitoutuneita maita huolehtimaan suojelusta lainsäädännön kautta. Sopimuksen mukaan 
osapuolten on pyrittävä säilyttämään merkittäviä ruokailualueita. Maankäyttö- ja rakennuslaki 
edellyttää riittävien selvitysten tekemistä kaavoituksessa.

lAJiKoHtAiStA tARKASteluA

Suomen yleisimpänä lajina pohjanlepakko osoittautui maastoselvitysten perusteella runsaim-
maksi Kiikoisten alueella tavattavaksi lajiksi. Se esiintyy usein asutuksen lähistöllä sopivan 
suojaisissa metsiköissä ja toisaalta myös pienissä pihapiireissä, joissa on kuitenkin riittävästi 
puustoa ympärillä. Suuria ja avoimia alueita pohjanlepakko välttää, joskin se saattaa toisinaan 
esiintyä myös varsin pienillä metsäkuvioilla vailla rakennuksia. 

Isoviiksi- / viiksisiippa havaittiin vain yhdessä paikassa, mikä ei todennäköisesti kuvasta 
alueen kokonaistilannetta kunnolla. Lajiparin ääni voidaan havaita vain noin 15–20 metrin etäi-
syydeltä, joten löytäminen on haastavaa (taulukko 3). Viiksisiipoista tiedetään Suomessa hyvin 
vähän, mutta saalistusalueinaan ne käyttävät yleensä suojaisempia metsämaita kuin pohjanle-
pakot.

Laji Tieteellinen nimi
Yleisyys

I  II III Kuuluvuus Taajuus
Vesisiippa Myotis daubentoni x - - 15–20 m 40–45 kHz
Ripsisiippa Myotis nattereri - x - 5–10 m 45–50 kHz
Viiksisiippa Myotis mystacinus x - - 15–20 m 45–50 kHz
Isoviiksisiippa Myotis brandtii x - - 15–20 m 45–50 kHz
Lampisiippa Myotis dasycneme - - x 20–80 m 36–38 kHz
Vaivaislepakko Pipistrellus pipistrellus - - x 15–20 m 43–50 kHz
Pikkulepakko Pipistrellus nathusii - x - 15–25 m 55 kHz
Kääpiölepakko Pipistrellus pygmaeus - - x 15–20 m 38–47 kHz
Isolepakko Nyctalus noctula - x - 100 m 20–25 kHz
Pohjanlepakko Eptesicus nilssoni x - - 50–80 m 28–32 kHz
Etelänlepakko Eptesicus serotinus - - x 50 m 22–27 kHz
Kimolepakko Vespetilio murinus - - x 50–100 m 25–35 kHz
Korvayökkö Plecotus auritus x - - 2–5 m 42–50 kHz

Taulukko 3. Suomessa tavattujen lepakkolajien yleisyys, kaikuluotausäänen kuuluvuus ja taajuudet 
karkeasti esitettyinä. I = yleinen, II = harvalukuinen, III = satunnainen. Kuuluvuus kuvaa etäisyyttä, 
josta äänen saattaa havaita ja taajuus kilohertseinä vaihteluväliä, jolloin ääni kuuluu parhaiten. 
Kuuluvuus- ja taajuustietojen lähde: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2006.



25

tuloKSet JA Päätelmät

Kiikoisten selvitysalueella havaittiin viisi pohjanlepakkoyksilöä, mutta kerääntymiä tai mer-
kittäviä ruokailualueita ei löydetty lainkaan (kuva 7). Suurin kerääntymä koski kahta yksilöä. 
Varsin tarkan maastoselvityksen perusteella tutkimusalue ei ole merkittävä lepakoiden esiinty-
mispaikka, mikä on hieman yllättävää, sillä alueella on runsaasti rakennuksia, suojaisia piha-
piirejä ja vesistöä. 

Kuva 7. Tutkimusalueella havaitut pohjanlepakot (punainen pallo) ja isoviiksi-/viiksisiippa 
(musta pallo). Samoiksi yksilöiksi tulkitut havainnot on yhdistetty viivoilla.  
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1 A_086 Vastineraportti 

Vastineraportti 
 
Kaavaselostuksen liite 5 
4.10.2022 
 

Sastamalan kaupunki  

Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutos 
 

31.5.2022 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut 

mielipiteet ja lausunnot sekä kaavoittajan vastineet niihin:  
1. Pirkanmaan ELY-keskus 

 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko 

kaavoitusprosessin ajan. 

 

Lausunnot ja mielipiteet: 
 

1. Pirkanmaan ELY-keskus, 8.7.2022 annetun lausunnon pääsisältö 

 

Kiikoisiin on laadittu oikeusvaikutteinen taajama-alueen osayleiskaava. 

Asemakaavasuunnittelussa tulisi siten noudattaa yleiskaavan maankäyttötavoitteita. 

Tässä tapauksessa yleiskaavaratkaisu (kuten myös maakuntakaava) edellyttää, että 

taajamarannat jätetään rakentamattomiksi. AP-alueen ulottuvuus on selkeästi osoitettu 

alueelle laaditussa aluevarausosayleiskaavassa.  

Yleiskaavassa alueelle sijoittuu luo-alueita, jotka perustuvat vuonna 2002 tehtyyn 

luontoselvitykseen (Kiikoisten keskustan luontoselvitys, Terhi Rajala, 2002). Selvityksiä 

tulisi mahdollisesti päivittää luontoarvojen osalta, jos alueelta ei löydy uudempia 

selvityksiä. Selvitykset eivät olleet OASin liitteenä, mutta toivoisimme, että saisimme ne 

kaupungilta. Näin alueen selvitystarpeita voidaan arvioida paremmin. Ainakin liito-

oravien osalta selvitys on vanhentunut.  

ELY-keskus pyytää varaamaan tilaisuuden lausunnon antamiseen 

asemakaavaluonnoksesta.  



 
2 A_086 Vastineraportti 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

- Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisesta jätettiin valtuustoaloite 

14.12.2021. Aloitteessa esitetään Hämeenlahdentien asemakaavan muuttamisen 

olevan yksi keino lisätä Sastamalan väkilukua ja houkutella uusia asukkaita 

alueelle. Kaavamuutoksella on tarkoitus laajentaa taajamaa otolliselle 

rakennusalueelle. Suunnittelualueella on vain yksi rantaan asti rajoittuva 

rakennuspaikka, jonka määräyksillä turvataan alueen luontoarvoja esim. 

määräämällä rannan jättämisestä mahdollisimman luonnon mukaiseksi.  

- Kiikoisten taajama-alueen osayleiskaavassa on aluetta koskevia yleismääräyksiä, 

joissa mainitaan rakennusten sijoittelusta vähintään 25 metrin etäisyydelle 

rantavyöhykkeestä. Saunarakennusten kohdalla puhutaan 15 metrin etäisyydestä ja 

kaavamuutoksessa nämä molemmat etäisyydet täyttyvät.  

- Kaavalla on ollut tarkoitus mahdollistaa ulkoilureitti rantaa myöten sekä jättää 

rannan ympäristö luonnontilaiseksi myös rantaan asti rajoittuvan tontin osalta. 

Suunnittelualueen ulkopuolella etelässä sijaitseva rantaan asti ulottuva tontti 

katkaisee rakentamattomaksi jätettävän taajamarannan linjan, joten 

suunnittelualueen omarantaisella tontilla siirtymä jo olemassa olevaan 

rakenteeseen olisi sujuvampi. 

- Alueen luo-alueet ja mahdollinen liito-oravien esiintymisalue on huomioitu jättämällä 

ne kohdat alueesta rakentamatta.  

- Uusimmat selvitykset lähetetty ELY-keskukselle.  

- Kaavaluonnos toimitetaan ELY-keskukselle lausuntoa varten.  

 

Kaavasuunnittelija Jenny Sariluoto 

Sastamalan kaupunki - maankäyttö 


