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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

SASTAMALAN KAUPUNKI 

LAHDENPERÄN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Tiloja Lahdenperä 7:18 ja Kirkkolahti 7:15. 

 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtäminen on 

tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 11.10.2016 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.1. – 31.1.2017 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2017 – __.__.2017 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2017 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Sastamalan kaupungissa Kuloveden rannalla 

noin 14 kilometrin päässä keskustasta koilliseen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatar-

kastelun mahdollistama määrä lomarakennuspaikkoja. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 9,8 hehtaaria. 

Todellista rantaviivaa on noin 490 metriä ja muunnettua rantavii-

vaa noin 480 metriä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Karkun-Tyr-

vään maisema-alueeseen. Ympäristöministeriössä on käynnissä 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täy-

dennysinventointi, ja vuonna 2014 laaditussa Pirkanmaan valta-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa 

kaava-alue kuuluu myös ehdotettuihin valtakunnallisiin maisema-

alueisiin (Rautaveden kulttuurimaisema).  

Kaava-alueelta on laadittu yleispiirteinen maiseman osa-alueiden 

arvottaminen, joka on toteutettu Vammalan ja Mouhijärven kult-

tuuriympäristöjen kehittämishankkeen 1997─2000 yhteydessä. 

Pöyry Environment Oy täydensi lisäksi aiempaa arvotusta vuonna 

2006 Rautaveden itärannan osayleiskaavan esiselvityksen yhtey-

dessä. Molemmissa ranta-asemakaava-alue on osin muutoksia hy-

vin kestävää ja osin muutoksia jonkin verran kestävää aluetta. Mai-

semainventoinneissa aluetta ei todettu maisemallisesti erityisen 

herkäksi alueeksi. 

Lahdenperän tilan alueella on metsää sekä tasaista peltoaukeaa. 

Valokuvia Lahdenperän tilan alueelta: 
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Rakennettu ympäristö 

Kirkkolahden tilalla on rakennettuna loma-asunto talousrakennuk-

sineen. Lahdenperän tila on rakentamaton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkkolahden tilan lomarakennus 

Kirkkolahden tilan talousrakennuksia 
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Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on tullut voimaan 29.3.2007. Maa-

kuntakaavassa ei ole rantarakentamista koskevaa mitoitusta. 

Ote maakuntakaavasta: 
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Maakuntakaavassa selvitysalueelle kohdistuu merkintä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvitysalueella valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen tun-

nus on MAv020 (Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema). 

 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 27.3.2017 hy-

väksynyt uuden Pirkanmaan maakuntakaavan 2040, joka on 2. ko-

konaismaakuntakaava Pirkanmaalla. Hyväksymispäätöksestä on 

valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus on 

määrännyt kokouksessaan 29.5.2017 kaavan tulemaan voimaan 

ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040: 
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Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kaava-alue on valtakunnalli-

sesti arvokkaaksi esitettyä, maakunnallisesti arvokasta maisema-

aluetta (Ma): 

 

Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Vammalan ran-

tayleiskaava, joka on tullut voimaan 28.4.1993 korkeimman hal-

linto-oikeuden päätöksellä. Yleiskaava on vanhentunut eikä sitä ole 

enää huomioitu viimeaikaisessa päätöksenteossa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole ranta-asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Sastamalan kaupunginvaltuusto on 10.11.2014 hyväksynyt Sasta-

malan kaupungin uuden rakennusjärjestyksen. Päätös on lainvoi-

mainen ja rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015 alkaen. 

Rakennusjärjestyksen mukaan rannalla olevan rakennuspaikan ve-

sistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla 

vähintään 40 metriä. 

Asemakaava-alueen ulkopuolella asuinrakentamiseen tarkoitetun 

rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 4000 m². 

Milloin rakentamisella ei vaikeuteta vastaista kaavoitusta ja alu-

eella on yhtenäinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala 

voi olla pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m². 

Rakentamisen määrä asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspai-

kalla on suhteutettava rakennuspaikan sijaintiin, kokoon, muotoon 

ja rantaviivan pituuteen sekä rakennusten etäisyyteen rannasta ja 

niiden sopeutumiseen ympäristöön ja maisemaan. 
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Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa 

yhden enintään yksiasuntoisen lomarakennuksen sekä enintään 25 

m² saunarakennuksen ja enintään kaksi muuta talousrakennusta. 

Loma-asunto ja sauna voidaan rakentaa samaan rakennukseen, 

jolloin nämä kerrosalat voidaan yhdistää. Rakennuspaikalle voi-

daan rakentaa myös savusauna. Rakennusten yhteenlaskettu ker-

rosala voi rakennuspaikasta riippuen olla enintään 180 neliömetriä. 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 

rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vä-

ritykseen. 

Rakennusta sijoitettaessa on huomioitava, että rakennuspaikan 

puusto ja muu kasvillisuus säilytetään erityisesti rakennusten ja 

rantaviivan välisellä vyöhykkeellä niin, että rantamaiseman luon-

nonmukaisuus säilyy. 

Lain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys ei ole ohjeena 

ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kantatilaselvitys  

Kaavatyön yhteydessä on laadittu kantatilaselvitys (liite 5) poikki-

leikkausajankohdan 1.7.1959 mukaisesti. Maakuntakaavassa ei ole 

loma-asutuksen mitoituslukuja, joten kantatilaselvityksessä on 

käytetty alueen olosuhteiden perusteella soveltuvaa mitoituslukua 

eli 8 loma-asuntoyksikköä/km (lay/km). 

Kantatilaselvityksen perusteella emätilalla Kaaja 7:2 (rek. 

22.10.1953) on rakennusoikeutta yhteensä noin 11,6 loma-asun-

toyksikköä (lay). Lahdenperän 7:18 tilalla on rakennusoikeutta las-

kelman perusteella noin 3,3 lay ja Kirkkolahden tilalla noin 0,6 lay. 

Luontoselvitys 

Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitys (liite 7) kevään ja kesän 

2017 aikana. Selvityksen on laatinut luontokartoittaja Marika Va-

hekoski Luontopalvelu Kraakusta. 

Selvityksen perusteella kaava-alueella havaittiin kostea lehto ja 

pajuluhta, jotka ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä. Kostean lehdon laidalla kulkee noro, jonka luon-

nontilaisuutta ei saa vesilain mukaan muuttaa. Alueelta ei löydetty 

uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettuja kasvilajeja 

tai Suomen vastuulajeja. 
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Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta, eikä alueella havaittu 

viitasammakon soidinta. Alueen länsiosassa olevan mökin pihapii-

rissä saalisti sekä korvayökkö että pohjanlepakko. Alue on näin ol-

len lepakoiden ruokailualuetta ja tulee selvityksen mukaan huomi-

oida maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei havaittu uhanalaisia, 

EU:n lintudirektiivin I-liitteen lintulajeja eikä myöskään Suomen 

vastuulajeja. 

Arkeologinen inventointi 

Kaava-alueelta on laadittu arkeologinen inventointi (liite 8) ke-

väällä 2017. Inventoinnin on laatinut Kulttuuriympäristöpalvelut 

Heiskanen & Luoto Oy. 

Inventoinnissa ei havaittu suunnittelualueella kiinteitä muinais-

jäännöksiä tai muita merkittäviä kulttuuriperintökohteita. Suunnit-

telualueen maaperä todettiin suurelta osin epäsuotuisaksi esihisto-

riallisille asuinpaikoille. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelle on laadittu virallinen kaavoituksen pohjakartta 

(1:2000), joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-ase-

makaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hy-

väksytty 14.12.2016 (Arto Vuorijärvi, Sastamalan kaupunki, kau-

pungingeodeetti). 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 7.9.2016 Pirkan-

maan ELY-keskuksessa. Viranomaisneuvottelun muistio on liit-

teenä 4. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt kaava-

työn vireilletulosta kokouksessaan 6.10.2016 § 69. Kaavatyön vi-

reille tulosta on kuulutettu 11.10.2016.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavan laadin-

nan ajan. 

Kaavaluonnos 

Tekninen lautakunta on käsitellyt 30.11.2016 päivätyn kaavaluon-

noksen kokouksessaan 22.12.2016 § 105. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 9.1.–31.1.2017. Nähtä-

villäoloaikana ei tullut mielipiteitä osallisilta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, 

Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta (liite 6). 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin: 

Pirkanmaan ELY-keskus (9.2.2017) 

Vesihuolto 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse vesihuoltolaitosten toi-

minta-alueita.  

Ranta-asemakaavassa suunniteltu rakentaminen ei aiheuta sellai-

sen suurehkon asukasjoukon tarvetta eivätkä terveydelliset tai ym-

päristönsuojelulliset syyt vaadi, että Sastamalan kaupungin tulisi 
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huolehtia, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesi-

huoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alu-

een laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saa-

tavuuden turvaamiseksi. 

Ranta-asemakaavan mitoitus 

Suunnittelualue on ehdolla kuuluvaksi osaksi valtakunnallisesti ar-

vokasta maisema-aluetta (Rautaveden kulttuurimaisema). Ympä-

ristöministeriön laatiman ehdotuksen perusteluosuuden mukaan 

Rautaveden kulttuurimaisema on monipuolista, historiallisesti ja 

maisemallisesti poikkeuksellisen arvokasta maaseutumaisemaa. 

Maiseman kulttuuriarvot muodostuvat esihistoriallisesta kulttuuri-

kerrostumasta, eri-ikäisistä kirkoista ympäristöineen, pitkään vil-

jellyistä peltoalueista, laitumista ja perinnebiotoopeista sekä van-

hojen maatilojen hyvin säilyneestä rakennuskannasta. Ranta-ase-

makaavaluonnos on laadittu erityisesti siten, että nämä kulttuu-

riarvot turvataan kaavalla. 

Uudet rakennuspaikat on osoitettu tiiviisti olemassa olevan raken-

nuspaikan viereen paikalle, joka on maisemallisesti vähiten näkyvä 

ja jossa ranta on peitteistä. Kaava-alueella avoin peltomaisema on 

keskeinen maiseman arvo, eikä kaavaratkaisussa ole osoitettu ra-

kentamista peltoalueille. Kaavaratkaisulla turvataan näiden erityis-

ten maisema-arvojen säilyminen alueella. Arvokkaiden maisemien 

säilymistä tuetaan parhaiten pitämällä ne elävinä ja asuinkelpoi-

sina myös tulevaisuudessa. 

Kaupungilla on ranta-asemakaavoituksen mitoitusperusteiden suh-

teen laaja liikkumavara. Kaava-alueen korttelialueet soveltuvat 

erittäin hyvin rakentamiseen. Ranta-asemakaavassa käytetty emä-

tilakohtainen mitoitus 8 lay/km ei ole kansallisesti mitenkään poik-

keuksellisen suuri, toisin kuin ELY-keskuksen lausunnossa anne-

taan ymmärtää.  

Kaavaluonnos on laadittu voimassa olevien maakuntakaavojen ta-

voitteiden mukaisesti. 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä 

kaavaratkaisuun. 

Pirkanmaan liitto (17.2.2017) 

Vastineena viitataan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon an-

nettuun vastineeseen. 
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Pirkanmaan maakuntamuseo (6.3.2017) 

Kaava-alueelta on laadittu arkeologinen inventointi keväällä 2017. 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä 

kaavaratkaisuun. 

 

Kaavaehdotus 

Tekninen lautakunta on käsitellyt 13.11.2017 päivätyn kaavaehdo-

tuksen kokouksessaan __.__.2017 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2017. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaava-alue muodostuu tilojen Lahdenperä 7:18 ja Kirkkolahti 7:15 

alueista. Kaava-alueen pinta-ala on noin 9,8 hehtaaria. 

Kaavalla muodostuu yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialu-

etta (RA-1) noin 1,2 hehtaaria, maa- ja metsätalousaluetta (M) 

noin 5,2 hehtaaria sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta 

(MA) noin 3,4 hehtaaria. 

Kaavassa osoitetaan yhteensä neljä omarantaista loma-asuntojen 

rakennuspaikkaa, joista kolme on uusia rakennuspaikkoja. 

Uudet rakennuspaikat on osoitettu Lahdenperän tilan länsiosaan 

naapurikiinteistön olemassa olevan rakennuspaikan viereen pai-

kalle, joka soveltuu hyvin loma-asuntorakentamiseen. Emätilan jo 

rakennetut rakennuspaikat on rakennettu pääosin väljästi, kun 

taas kaavaratkaisussa rakennuspaikat on osoitettu tiiviisti yhtenäi-

seen ryhmään. Kaava-alueelle jää siten runsaasti yhtenäistä ra-

kentamatonta rantaviivaa. Uudet rakennuspaikat on osoitettu mai-

semallisesti vähiten näkyvälle paikalle, jossa ranta on peitteistä. 

Avoimille peltoalueille ei ole osoitettu kaavassa rakentamista. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Mitoitusrantaviiva, mitoitusperusteet, rakennuspaikkojen 

lukumäärä ja rakentamattoman rannan määrä 

 

Mitoitusrantaviiva on laskettu 50 metrin murtoviivalla 1:2000 mit-

takaavaisella kartalla, jolloin pienten lahtien ja niemien rantaviivat 

on ”oikaistu” suoriksi. 

Kaavatyön yhteydessä on laadittu kantatilaselvitys (liite 5) poikki-

leikkausajankohdan 1.7.1959 mukaisesti. Kantatilaselvityksessä 

on käytetty alueen olosuhteiden perusteella soveltuvaa mitoituslu-

kua eli 8 loma-asuntoyksikköä/km (lay/km). Mitoitusluku on suu-

rempi kuin mitä Sastamalan kaupungissa on yleisesti käytetty 

loma-asutuksen mitoituksessa. Kaavassa käytetty mitoitusluku ei 

kuitenkaan ole poikkeuksellisen suuri, ja se on kaava-alueelle so-

veltuva alueen ominaisuuksien perusteella. 
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Kaupungilla on ranta-asemakaavoituksen mitoitusperusteiden suh-

teen laaja liikkumavara. Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ei oh-

jata loma-asutuksen mitoitusta, eikä kaava-alueella ole voimassa 

oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joka ohjaisi loma-asutuksen mitoi-

tusta. Ranta-asemakaavalla on mahdollista osoittaa rakentamista 

suhteellisen tiiviisti hyvin rakentamiseen soveltuvalle alueelle, ja 

samanaikaisesti kaavaratkaisulla voidaan turvata kaava-alueen 

maisema-arvot. Sopivilla mitoitusperusteilla voidaan edistää kau-

pungin kehittämistä ja rantaan tukeutuvan loma-asumisen kehit-

tymistä. Etenkin nykyisessä muuttuvassa maankäytön suunnitte-

lun tilanteessa kaupungin kehittämistavoitteita ja maanomistajien 

rakentamismahdollisuuksia on perusteltua ja mahdollista kehittää 

tulevaisuuden tarpeita ajatellen. 

Kaava-alue soveltuu hyvin rakentamiseen aivan Lahdenperän tilan 

pohjoista ruovikkoista rantaosuutta lukuun ottamatta. Alueelta laa-

dituissa maiseman arvottamisissa (ks. selostuksen kappale 2.1. 

Selvitys suunnittelualueen oloista, Luonnonympäristö ja maisema) 

ranta-asemakaava-alue on todettu osin muutoksia hyvin kestä-

väksi ja osin muutoksia jonkin verran kestäväksi alueeksi. Aluetta 

ei ole myöskään todettu maisemallisesti erityisen herkäksi alu-

eeksi. Rautaveden sekä Kuloveden ranta-alueista suuri osa kuuluu 

vuonna 2014 laaditussa Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitysinventoinnissa ehdotettuun valtakunnal-

liseen maisema-alueeseen (Rautaveden kulttuurimaisema), johon 

myös kaava-alue kuuluu. Ehdotetulla Rautaveden kulttuurimai-

sema-alueella maiseman arvoja ovat merkittävät kirkot ympäris-

töineen, pitkään viljelyksessä olleet peltoalueet, laitumet ja perin-

nemaisemat sekä arvokas rakennuskanta ympäristöineen. Kaava-

ratkaisussa on minimoitu kaavasta aiheutuvat vaikutukset alueen 

maisemaan ja erityisesti edellä mainittuihin maiseman erityisarvoi-

hin. Uudet rakennuspaikat on osoitettu tiiviisti olemassa olevan ra-

kennuspaikan viereen paikalle, joka on maisemallisesti vähiten nä-

kyvä ja jossa ranta on peitteistä. Kaava-alueella avoin peltomai-

sema on keskeinen maiseman arvo, eikä kaavaratkaisussa ole 

osoitettu rakentamista peltoalueille. Kaavaratkaisulla turvataan 

näiden erityisten maisema-arvojen säilyminen alueella. 

Kantatilaselvityksen perusteella emätilalla Kaaja 7:2 (rek. 

22.10.1953) on rakennusoikeutta yhteensä noin 11,6 loma-asun-

toyksikköä, kun mitoituslukuna on käytetty 8 lay/km. Lahdenperän 

7:18 tilalla on rakennusoikeutta laskelman perusteella noin 3,3 lay 

ja Kirkkolahden tilalla noin 0,6 lay. Kirkkolahden tila on jo raken-

nettu, ja Lahdenperän tilalle osoitetaan kaavassa kolme uutta lo-
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marakennuspaikkaa. Emätilalle jää kaavaratkaisun jälkeen käyttä-

mätöntä rakennusoikeutta noin kaksi loma-asuntoyksikköä. Kaa-

varatkaisussa on huomioitu samaan emätilaan kuuluvien maan-

omistajien tasapuolinen kohtelu. 

Maakuntakaavassa ei ole esitetty suositusta vapaan rantaviivan 

osuudesta. 

Suunnittelualueen todellinen rantaviiva on yhteensä noin 490 met-

riä, ja mitoitusrantaviiva on yhteensä noin 480 metriä. Yhtenäistä 

vapaata rantaviivaa jää kaava-alueelle noin 300 metriä, joten va-

paan rannan osuus on noin 63 % mitoitusrantaviivan pituudesta. 

Yhtenäistä vapaata rantaviivaa jää siten kaava-alueelle riittävästi. 

Suunnittelualueelle jää kaavan toteutumisen jälkeen myös laajat 

yhtenäiset virkistysalueet. Vapaata rantaviivaa jää Lahdenperän ti-

lan alueelle huomattavasti enemmän kuin saman emätilan muiden 

kiinteistöjen alueille. 

Kerrosalat 

 

Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 720 k-m². 

 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Sastamalan kes-

kustassa maanteitse noin 14 kilometrin päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu yhteensä neljä yksiasuntoisten loma-asun-

tojen rakennuspaikkaa (RA-1). 

 

Korttelit 1 ja 2 
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Maa- ja metsätalousalueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen alue on maa- ja metsätalousaluetta 

(M) sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA). Alueilla ei 

ole rakennusoikeutta. 

 

 

 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Ranta-asemakaavassa on otettu huomioon luonnonsuojelu, mai-

sema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesis-

tön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Rakennuspaikat on suun-

niteltu siten, että rakennukset näkyvät mahdollisimman vähän jär-

velle. Rakennuspaikkojen huolellisella suunnittelulla ranta-asema-

kaavan toteuttaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia 

luonnonympäristössä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava ei lisää uutta vakituista asutusta. Kaavassa on osoitettu 

kolme uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joten kaava lisää 

loma-asutusta alueella vähäisesti. 

Yhdyskuntarakenne 

Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettu ran-

tamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Kaavan vaikutus rakennet-

tuun ympäristöön on melko vähäinen. Rakennuspaikat on sijoitettu 

puuston ja maaston suojaan siten, ettei niistä aiheudu naapurus-

tolle haittaa enempää kuin tarve vaatii. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

sijaitsevat Sastamalan keskustassa maanteitse noin 14 kilometrin 

päässä. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen lisää liikenteen määrää vähäisesti. 

 



Nosto Consulting Oy  20 (22) 

Sastamalan kaupunki: Lahdenperän ranta-asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)  13.11.2017 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta on laadittu keväällä 2017 arkeologinen inven-

tointi, jossa ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita mer-

kittäviä kulttuuriperintökohteita. Suunnittelualueen maaperä to-

dettiin suurelta osin epäsuotuisaksi esihistoriallisille asuinpaikoille. 

Virkistys 

Suunnittelualueelle jää kaavan toteutumisen jälkeenkin laajat yh-

tenäiset virkistysalueet. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alue kuuluu maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaa-

seen maisema-alueeseen ”Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema” 

(MAv020). Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti 

alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee vaalia 

maisema-alueen tai maisemanähtävyyden kokonaisuuden, erityis-

piirteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä. Alueiden 

käytön on lisäksi sovelluttava arvokkaiden maisema-alueiden his-

torialliseen kerrokselliseen kehitykseen. 

Kaavaratkaisun vaikutukset maisemaan on minimoitu. Kaavassa 

osoitetut uudet rakennuspaikat on sijoitettu siten, että kaava-alu-

eelle jäisi mahdollisimman paljon yhtenäistä vapaata rantaviivaa. 

Rakennuspaikat on lisäksi osoitettu maisemallisesti vähiten her-

källe paikalle, jossa on runsaasti puustoa ja jossa rakennukset voi-

daan sijoittaa puuston suojaan. Rakennuspaikoilla on kaavamää-

räysten mukaisesti säilytettävä maiseman kannalta merkittävä 

puusto. Rakennuspaikat on suunniteltu siten, että rakennukset nä-

kyvät mahdollisimman vähän järvelle, eikä rakennusaloja ole 

myöskään tuotu aivan rantaan asti. Avoimille peltoalueille ei ole 

osoitettu kaavassa rakentamista. Kaavaratkaisulla turvataan näi-

den erityisten maisema-arvojen säilyminen alueella osoittamalla 

peltoalueet maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA). 

Kaavamääräyksissä on lisäksi ohjattu rakentamisen sovittamista 

maisemaan. Rakennusten on sopeuduttava perinteiseen järvimai-

semaan väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteil-

taan. Valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen kuulu-

minen on myös huomioitu kaavamääräyksissä, joiden mukaan ra-

kentamisessa tulee vaalia maisema-alueen kokonaisuuden, erityis-

piirteiden sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä. 
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Kaava-alueen maisema-arvot on huomioitu kaavaratkaisussa, eikä 

kaavaratkaisusta arvioida aiheutuvan erityisiä maisemallisia hait-

toja. Kaava-alueelle jää lisäksi edelleen riittävästi yhtenäistä va-

paata rantaviivaa. 

Kaava-alueelta laaditun luontoselvityksen perusteella kaava-alu-

eella on metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä: 

kostea lehto sekä pajuluhta. Nämä on osoitettu kaavassa luonnon 

monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi, joilla sijaitsee met-

sälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (luo-1). Näille alu-

eille ei myöskään osoiteta kaavassa rakentamista. Kohteiden eri-

tyiset luontoarvot on turvattu kaavaratkaisussa. Kostean lehdon 

laidalla kulkee selvityksen mukaan noro, jonka luonnontilaisuutta 

ei saa vesilain mukaan muuttaa. Noro jää kuitenkin kaava-alueen 

ulkopuolelle. 

Luontoselvityksessä todettiin lisäksi, että kaava-alueen länsiosassa 

olevalla vapaa-ajan asunnon piha-alueella on lepakoiden ruokailu-

aluetta. Kaavaratkaisusta ei arvioida aiheutuvan erityistä haittaa 

lepakoiden kannalta. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 

kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Sastamalan 

kaupunki. 
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