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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat tilat Lahdenperä 7:18 ja Kirkkolahti 

7:8. 
 

RN:o Nimi Pinta-ala ha Muunnettu rantaviiva m Kiinteistötunnus 
7:18 
7:8 

Lahdenperä 
Kirkkolahti 

9,396 
0,427 

410 
65 

790-424-7-18 
790-424-7-8 

 

 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Sastamalan kaupungissa Kuloveden rannalla noin 14 

kilometrin päässä keskustasta koilliseen. 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (kiinteistörajat): 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, taustakarttasarja 

 

Kaava-alue ilmakuvassa: 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Kaava-alueella on metsää sekä tasaista peltoaukeaa. 

Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Karkun-Tyrvään mai-

sema-alueeseen. 

Rakennettu ympäristö 

Lahdenperän tila on rakentamaton. Kirkkolahden tilalla on rakennettuna 

loma-asunto talousrakennuksineen. 

Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 27.3.2017 hyväksynyt 

uuden Pirkanmaan maakuntakaavan 2040, joka on 2. kokonaismaakunta-

kaava Pirkanmaalla. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus on määrännyt kokouksessaan 

29.5.2017 kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 23.5.2018 päätöksensä Pirkan-

maan maakuntakaavaa 2040 koskien. Päätöksessään Hämeenlinnan hal-

linto-oikeus hyväksyi neljän valituksen jättäneen valitukset osittain ja ku-

mosi eräiltä osin maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan 

maakuntakaava 2040. Hallinto-oikeuden maakuntakaavaa koskevat ratkai-

sut eivät kohdistu suunnittelualueeseen. 

Pirkanmaan maakuntahallitus on päättänyt 18.6.2018 valittaa korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kaava-alue on valtakunnallisesti ar-

vokkaaksi esitettyä, maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Ma): 
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Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleiskaava  

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Vammalan rantayleis-

kaava, joka on tullut voimaan 28.4.1993 korkeimman hallinto-oikeuden 

päätöksellä. Yleiskaava on vanhentunut, eikä sillä ole ohjausvaikutusta 

ranta-asemakaavaan. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole ranta-asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sastamalan kaupungin uu-

den rakennusjärjestyksen 10.11.2014. Päätös on lainvoimainen ja raken-

nusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015 alkaen. 

Rakennusjärjestyksen mukaan rannalla olevan rakennuspaikan vesistöön 

tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 met-

riä. 

Asemakaava-alueen ulkopuolella asuinrakentamiseen tarkoitetun raken-

nuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 4000 m². 

Milloin rakentamisella ei vaikeuteta vastaista kaavoitusta ja alueella on yh-

tenäinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, 

ei kuitenkaan alle 2000 m². 
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Rakentamisen määrä asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla on suh-

teutettava rakennuspaikan sijaintiin, kokoon, muotoon ja rantaviivan pituu-

teen sekä rakennusten etäisyyteen rannasta ja niiden sopeutumiseen ym-

päristöön ja maisemaan. 

Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden 

enintään yksiasuntoisen lomarakennuksen sekä enintään 25 m² saunara-

kennuksen ja enintään kaksi muuta talousrakennusta. Loma-asunto ja 

sauna voidaan rakentaa samaan rakennukseen, jolloin nämä kerrosalat voi-

daan yhdistää. Rakennuspaikalle voidaan rakentaa myös savusauna. Ra-

kennusten yhteenlaskettu kerrosala voi rakennuspaikasta riippuen olla 

enintään 180 neliömetriä. 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennus-

ten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

Rakennusta sijoitettaessa on huomioitava, että rakennuspaikan puusto ja 

muu kasvillisuus säilytetään erityisesti rakennusten ja rantaviivan välisellä 

vyöhykkeellä niin, että rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy. 

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

asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelle on laadittu virallinen kaavoituksen pohjakartta 

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

pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty 14.12.2016 

(Arto Vuorijärvi, Sastamalan kaupunki, kaupungingeodeetti). 

2.2 Tavoite 

Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun 

mahdollistama määrä lomarakennuspaikkoja. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelta on laadittu seuraavat selvitykset: 

 Nykytilanne 

 Luontoselvitys 

 Kantatilatarkastelu. Kantatila selvitetään pääsääntöisesti rekisteröin-

tipäivämäärän mukaan, ellei maanomistaja esitä muuta dokument-

tia, kuten kauppakirjaa leikkausajankohtaa vanhemmasta saannosta. 

 Arkeologinen inventointi 
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2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 Ympäristölliset ja luontovaikutukset 

 Maisemalliset vaikutukset 

 Sosiaaliset vaikutukset 

 Taloudelliset vaikutukset 

 Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaava-hankkeessa ovat ainakin: 

 suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

 Sastamalan kaupungin hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 

 viranomaiset: Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkan-

maan maakuntamuseo 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Syyskuu 2016: Viranomaisneuvottelu, johon kaavan laatija kutsuu 

ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan 

maakuntamuseon ja kaupungin hallintokuntien 

edustajat sekä kaava-alueen maanomistajat. 

Lokakuu 2016: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville kaupunginvirastossa sekä internet-sivuilla, il-

moitus kaupungin ilmoituslehdissä, tiedoksi kaava-

työn osallisille. 

Tammikuu 2017: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-

tään kaupungissa nähtävillä 14 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon. Kaupunki ilmoittaa kaava-aineiston näh-

tävillä olosta kirjeitse kaikille osallisille ja kaupungin 

virallisissa ilmoituslehdissä. 
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Ehdotusvaihe 

Tammi-helmi 2018: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaa-

vaehdotuksesta kaupunki pyytää lausunnot viran-

omaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Lokakuu 2018: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 

puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Sastamalan kaupunki: 

maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela 

puh. 0500 77 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi 

Aarnontie 2 A, 38200 SASTAMALA 

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

Nosto Consulting Oy 


