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Suurimpaan osaan suomalaisista kaupunkeja voi liittää sekä kaupunkimaisia että 
maalaismaisia piirteitä. Diplomityö käsittelee tätä kahden elementin kanssakäy-
mistä seutukaupungin näkökulmasta. Esimerkkikaupunkina toimii Sastamala 
ja erityisesti sen keskusta-alue. Työn taustalla on Sastamalan keskustaajaman 
osayleiskaavatyö, jossa keskustatoimintojen alue muodostaa nauhamaisen 
rakenteen. Diplomityössä kyseinen aluerajaus toimii suunnittelualueen rajaukse-
na.

Työ jakaantuu kahteen osaan: analyysiin ja suunnitteluun. Analyysivaihees-
sa on kartoitettu keskusta-alueen toiminnallisia, kaupunkikuvallisia, historiallisia 
ja kulttuurisia ominaisuuksia. Analyysin pohjalta sekä yhteistyössä Sastamalan 
toimijoiden kanssa on kohdennettu suunnittelutarpeet keskusta-alueelle. Suun-
nitelmaosassa käsitellään kolme keskusta-alueen kohdetta, joiden kehittämisellä 
pyritään koko kaupungin elinvoiman parantamiseen. 

Kantavana teemana suunnittelussa on ollut paikallisuuden korostaminen suunnit-
telua ohjaavana tekijänä. Suunnitteluratkaisuissa on keskitytty paikan poten-
tiaalin kehittämiseen valituilla osa-alueilla. Paikallisuuteen perustuva suunnittelu 
on myös nähty keinona tavoittaa seutukaupungille ominainen luonne, jossa yh-
distyy sekä kaupunkimainen että maaseutumainen ympäristö.
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Rural and urban elements are characteristic for most Finnish cities. This thesis 
deals with the dualism of these two elements especially from a regional town’s 
point of view. In this thesis the town of Sastamala and particularly its central area 
function as an example of this dualism. The current zoning plan for the central 
area of Sastamala works as a basis for this thesis. In this zoning plan the central 
functions of the town form a ribbon-like structure, that also forms the design area 
handled.

The thesis is divided into two parts:  the analysis and the design part. Sastamala 
centre area’s functions, townscape and its historic and cultural elements have been 
analysed. Based on this analysis and cooperation with Sastamala’s operators, the 
places needing development have been located. The design part aims to improve 
the vitality of the whole town. The part is divided into three smaller design tasks.

Locality and developing the existing potential in the selected areas have been the 
main themes of the design task. In the design itself the aim has been to reach the 
character of a regional town by concentrating on local elements, which are both 
rural and urban.
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1 Johdanto

1

Maalaisidylli keskellä kaupunkia – järvenrantatontti kivenheiton päässä automarketista? 
Stereotypia suomalaisesta kaupunkiunelmasta paljastaa rajapinnan, jonne diplomityöni 
sijoittuu. Helposti voisi kuvitella, että maaseudun ja kaupungin kohdatessa käydään 
kädenvääntöä, jossa jompikumpi vie voiton. Sen sijaan haluan ajatella, että rajapinnalla 
voi syntyä jotakin aivan muuta: uusi suomalainen kaupunkimuoto - seutukaupunki, jossa 
maaseudun ja kaupungin kohtaaminen on enemmän kuin osiensa summa.

Diplomityö käsittelee seutukaupungin suunnittelua esimerkkikaupunki Sastamalan avul-
la. Keskikokoisia 5000–50000 asukkaan kaupunkeja koskevia tutkimuksia on tehty 
vähäisissä määrin (Hynynen 2012, s. 102). Lisäksi kuntaliitosten yleistyessä voidaan 
seutukaupunkien suunnittelu nähdä hyvinkin ajankohtaisena. Työn oletuksena on, että 
seutukaupunkien suunnittelu vaatii omanlaistaan lähestymistapaa, joka poikkeaa suu-
rien kaupunkien tai vaihtoehtoisesti hyvin pienien kaupunkien suunnittelusta.

Sastamalassa on meneillään keskus-
taajaman osayleiskaavatyö, jossa 
esitetään aiempaa laajempaa keskus-
tatoimintojen aluetta. Keskusta-alueen 
uusi rajaus sekä siihen tiiviisti liittyvät 
alueet on otettu diplomityön tarkastel-
ualueeksi. Seutukaupunkien kohdalla 
erityisesti keskusta-alueet voidaan 
nähdä mielenkiintoisina kaupungin ja 
maaseudun kohtaamispintana. Sastama-
lankin kohdalla keskustaajama sisältää 
monipuolisen kaupunkitilojen joukon, 
joka luo herkullisen lähtökohdan suunnit-
telulle.

Diplomityön lähtökohtana on ollut Ari 
Hynysen ja Maija Villasen seutukau-
punkien suunnitteluun kehittämä matrii-
si (Hynynen & Villanen 2012, s. 107–111). Diplomityössä on lähdetty liikkeelle Sas-
tamalan keskusta-alueen analyysistä, jonka avulla on kartoitettu kaupungin kehitystä 
sekä pyritty hahmottamaan suunnittelua vaativat kohteet. Yhteistyössä Sastama-
lan kaupungin kanssa järjestettiin myös Parhaat palat paikallisuudesta -seminaari, jos-
sa keskusta-alueen toimijoille esiteltiin tehtyjä analyysejä sekä alustavia suunnitelmia. 
Seminaarissa käydyssä keskustelussa eri toimijat saivat kertoa omia näkemyksiään 
keskustan kehittämisestä. Analyysien ja seminaarin avulla pyrittiin kartoittamaan ne kes-
kusta-alueen kohteet, joiden suunnittelu edesauttaisi koko kaupungin kehitystä.

Keskustaajaman rakenneosayleiskaava ehdotus.
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Suunnitteluosuudessa on haluttu korostaa paikallisuuden merkitystä suunnittelun lähtö-
kohtana. Paikallisuus on tässä työssä mielletty positiiviseksi prosessiksi, jota pystytään 
tukemaan suunnitteluratkaisujen avulla. Suunnittelussa on keskitytty kolmeen osa-aluee-
seen: pohjoisen asemanseutuun, nykyiseen keskusta-alueeseen sekä etelän pienteol-
lisuusalueeseen. Jokaisessa kohteessa on suunnittelulla pyritty vahvistamaan olemas-
sa olevia hyviä ominaisuuksia sekä parantamaan heikompia alueita. Vastaavanlainen 
lähestymistapa kaupunkitilan kehittämiseksi löytyy Nan Ellinin kirjasta Integral Urbanism 
(2006), jossa erimittakaavatasojen suunnitelmilla on akupunktiota muistuttavin keinoin 
pyritty parantamaan kaupungin ”kipupisteitä”.

Diplomityössäni pohdin niitä periaatteita, joilla seutukaupunkeja tulisi suunnitella. Tavoit-
teena ei ole ollut luoda yleispätevää konseptia, vaan pohdinta suunnitteluperiaatteista 
peilautuu esimerkkikaupunki Sastamalan tarjoamiin näkökulmiin. Koska kahta saman-
laista (seutu)kaupunkia tuskin on olemassa, voidaan myös olettaa, että yleispäteviä rat-
kaisuja ei ole edes löydettävissä.

”Et voi astua kahdesti samaan jokeen, uudet vedet jo siinä virtaavat.”  -Herakleitos-

Kaupunkisuunnittelija voisi sanoa, ettet voi koskaan astua samaan kaupunkiin kahdes-
ti – sillä muutosta voi pitää ainoana varmana kaupunkien ominaisuutena, jopa silloin 
kun pohditaan mikä on paikallista. Tämä ajatus innoitti osaltaan minua pohtimaan pai-
kallisuuden merkitystä suunnittelussa ja siksi se on valittu keskeiseksi näkökulmaksi 
tähän työhön.



2 Analyysi

2.1 Sastamala ja seutukaupunki sukkelasti
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Karttaan on merkitty Sastamalan seutusijainti. 
Punaisella on ympäröity ne paikat, jotka ovat kuntaliitoksien myötä muodostaneet Sastamalan.

VÄKILUKU
(31.12.2011)

25 763
0-14 vuotiaat

16,1 %

15-64 vuotiaat
61,1 %

65 -> vuotiaat
22,8 %

Kunnassa olevien 
työpaikkojen 

lukumäärä 
(31.12.2010)

9 305

Yritystoimipaikkojen 
lukumäärä

 (2011)

2 213

Työllisten osuus 
18-74-vuotiaista

(31.12.2011)

58,9 %

Tilastotiedot: Tilastokeskus, kuntien avainluvut.
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Seutukaupunki
Keskikokoisen kaupungin tai seutukaupungin käsitteet eivät ole vakiintuneita yhdyskuntasuunnittelun 
kentälle. Onkin syytä määritellä mitä keskikokoisella kaupungilla tarkoitetaan tämän työn puitteissa. Työssä 
käytetään sekä nimitystä seutukaupunki ja keskikokoinen kaupunki. Termit eivät täysin vastaa toisiaan, mut-
ta keskikokoisen kaupungin termiä on käytetty seutukaupungin rinnalla siksi, että työssä on haluttu tehdä 
selkeä ero pienen ja keskisuuren kaupungin välille.

Kirjassa Takaisin kartalle – suomalainen seutukaupunki esitellään seuraava lyhyt ja ytimekäs määritelmä: 
”Seutukaupungit ovat pieniä tai keskisuuria kaupunkeja, joilla on oma vaikutusalueensa, mutta jotka eivät 
ole maakuntakeskuksia tai osia suuremmista kaupunkiseuduista.” (Hynynen 2012, s. 13). Hallinnollisena 
käsitteenä seutukaupunki on tutumpi. Esimerkiksi Sastamalan kohdalla kunnan rajojen sisäpuolelle 
jää pienempiä alakeskuksia kuten Mouhijärvi, Karkku tai tuoreimpana Kiikoinen, joita seutukaupunki 
palvelee.

Osa suomalaisista seutukaupungeista on järjestäytynyt Seutukaupunkiverkostoksi ja tähän verkostoon kuu-
lui vuonna 2011 47 kaupunkia. Seutukaupunkiverkoston tehtävä on ajaa seutukaupunkien etuja erity-
isesti aluepolitiikassa, jonka on koettu suosivan maakuntakeskuksia ja suuria kaupunkeja. (Eskelinen et al. 
2012, s. 17–18). Myös Sastamala kuuluu Seutukaupunkiverkostoon. 

Virkkala, Hirvonen ja Eskelinen toteavat, että seutukaupunkeihin näyttää olevan kasaantumassa toisiin-
sa liittyviä negatiivisia rakennepiirteitä, kuten alhainen syntyvyys, heikko taloudellinen huoltosuhde, väestön 
ikääntyminen sekä suuri työttömyys (2012, s. 19). Kaikki seutukaupungit eivät kuitenkaan paini samojen 
ongelmien parissa, vaan hajontaa löytyy. Negatiivisiin rakennepiirteisiin voi suhtautua monella tapaa. Tämän 
työn tavoitteena on nähdä seutukaupunkeihin liittyvät toiminnalliset seikat kuten kuntaliitosten aiheutta-
mat palveluorganisaatioiden muutokset ja paikallinen elinkeinoelämä mielenkiintoisena lähtökohtana kau-
punkisuunnittelulle. Lisäksi seutukaupunkien vetovoima miellyttävänä asumispaikkana on työn kannalta ke-
skeinen teema.

Seutukaupungin määritelmällä on siis juurensa erityisesti hallinnollisena yksikkönä. Elinkeinoelämä, palve-
lut, koulutus, kulttuuri ja asuminen konkretisoituvat kuitenkin rakennetussa ympäristössä. Tämän työn kann-
alta mielenkiintoista on juuri keskikokoisen kaupungin tilallinen luonne, sen historia ja tulevaisuus. Työssä 
kohteena olevaa esimerkkikaupunkia lähestytään muun muassa paikallisuuden näkökulmasta, joka on nos-
tettu tärkeäksi elementiksi pienten ja keskikokoisten kaupunkien suunnittelussa (Hynynen & Villanen 2012, 
s. 102–104 ja Karppinen et al. 2010, s. 50–63). Työn tavoitteena on pohtia erityisesti seutukaupunkiin sopivia 
suunnitteluratkaisuja esimerkkikaupunki Sastamalan avulla.

TAAJAMA-ASTE
(1.1.2011)

66,4 %
ASUNTOKUNTIEN

LUKUMÄÄRÄ
(31.12.2011)

11 994

Vuokra-asuntojen 
osuus
19,1 %

Rivi- ja pientalojen 
osuus
76,6 %



2.2 Historia

2.2.1 Kirkonkylän alkutaival

Luvussa käsitellään Sastamalan historiaa erityisesti sen rakennetun ympäristön 
näkökulmasta. Sastamalan ollessa kuntaliitosten kautta kasvanut kunta, on mielenkiin-
toista kiinnittää huomiota Sastamalan laajuuteen: asutuksen alettua vakiintua on Sas-
tamalan arveltu ulottuneen jopa rannikolle saakka (Piilonen 2007, s. 15–43).  Ainakin 
historiallisen aikana Sastamalan rajojen sisäpuolelle ovat mahtuneet kaikki nykyisen 
kuntaliitoksen kunnat: Vammala, Äetsä, Mouhijärvi sekä ensi vuoden alussa liittyvä 
Kiikoinen (Piilonen 2007, s. 62–63). Voidaan siis todeta, että seudullisessa kehityksessä 
on havaittavissa aaltoliikettä pienempien ja suurempien yksiköiden välissä.

Ensimmäinen asutus Vammalan keskusta-alueella muodostui jo rautakaudella, toden-
näköisesti paikka vuolaan kosken rannalla oli kaunis ja ihanteellinen asutuksen kannalta. 
Varhaisimmat asiakirjamerkinnät asutuksesta ovat vuosilta 1469–1524, niissä mainitut 
neljä taloa (Marttila, Hoppu, Traki ja Finne) ovat sijainneet korttelin 22 alueella tiheässä 
ryhmässä. (Mäkelä 2000, s. 17). Muita keskustan alueella sijainneita vanhoja kylän paik-
koja ovat olleet nykyisen kaupungintalon ympäristö Ojansuussa, nykyisen vaneritahtaan 
ympäristö Vänninrannassa sekä vanhan pappilan ympäristö (Mäkelä 2000, liitekartta 1).

Tyrvään keskusta-alue rantoineen oli asutettu 1500-luvun puoliväliin mennessä (Mäkelä 
2000, s. 15). Maanviljely oli merkittävin yksittäinen tekijä, joka muokkasi rakennettua 
ympäristöä. Sarkajaon aikakausi 1600-luvulta alkaen kokosi asutuksen tiiviiksi ryhmäky-
liksi, kun taas isojako 1700-luvun lopulla hajotti ryhmäkylät ja rakennukset siirrettiin 
nyt yhtenäisinä alueina olevien tilusten yhteyteen. Torpparit ja mäkitupalaiset lisäsivät 
myös haja-asutusta. Kaikelle asutukselle oli tyypillistä mies- ja karjapihaan jaettava 
umpipiha, joissa ympäröivät rakennukset palvelivat jokainen omaa käyttötarkoitustaan. 
(Mäkelä 2000, s. 15). Kyseisen ajan rakennuksia ei ole säilynyt keskusta-alueella, hyvä 
esimerkki torpparirakentamisesta löytyy kuitenkin keskustan pohjoispuolelta: Innan 
torpparitila on noin pari sataa vuotta vanha (Mäkelä 2000, s. 37).

Ilmakuva Vammalan 
keskustasta vuodelta 1934. 

(Lähde: Sastamalan 
kaunpungin arkisto.)
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Karttaan on merkitty oranssilla vanhat kylän paikat sekä Pyhän Olavin kirkko. Punaisella on merkitty 1800-luvulta 
säilyneet rakennukset sekä Nuupalan ja Raivion pientaloalueet.
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Keskustan rakennetun ympäristön historiaa ei voi sivuuttaa huomioimatta Tyrvään Py-
hän Olavin kirkkoa, jolla on tänä päivänä historiallisen kirkkorakennuksen statuksen 
lisäksi merkitystä kaupungin maisemallisena, matkailullisena ja kulttuurillisena symboli-
na. Kirkko on rakennettu 1500-luvun alussa Kallialan kylään, jonne on syntynyt pysyvää 
asutusta jo keskiajalla (Museovirasto 2009, elektroninen aineisto). Kirkon keskeinen si-
jainti Rautaveteen työntyvällä niemellä on vaikuttanut rakennuksen säilymiseen tärkeänä 
osana keskustan suurmaisemaa. Sastamalan identiteetin kannalta rakennus on edelleen 
merkittävä. Vuoden 1997 tuhopolton jälkeiset, osittain talkoovoimin toteutetut korjaustyöt 
ja muun muassa Mauri Kunnaksen vuonna 1997 kirjoittama Koiramäen joulukirkko 
-lastenkirja, jonka tuotto ohjattiin kirkon kunnostustöihin, ovat luoneet rakennukselle sta-
tusta yhteistyön ja talkoiden symbolina.



Vasemmalla Rautatieaseman ympäristöä.
Oikealla näkymä Raivion pientaloalueelta, 
joka on rakentunut 1890-luvulla ja 1900-luvun alussa. 
Puutaloalueen luonne on säilynyt eheänä nykypäivään saakka.
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2.2.2 Kirkonkylä

1800-luvulla keskusta-alue alkoi selkeästi muodostua. Merkittävimmät tekijät olivat kirkon 
valmistuminen Vammaskosken partaalle vuonna 1855, joka toi mukanaan liike- ja 
asuinrakentamista. Toinen merkittävä tekijä oli rautatien valmistuminen vuonna 1895, 
jonka myötä alueelle syntyi pienteollisuutta ja liike-elämä vilkastui. (Mäkelä 2000, s. 17.)

Kirkkorakennusten status on ollut merkittävä alueen vetovoimatekijänä. Nykyisin kirkol-
liset rakennukset eivät vedä perässään liiketoimintaa ja asukkaita, mutta niiden status 
kaupunkirakenteessa on säilynyt muiden merkitysten kautta. McCracken (1998) pohtii 
artikkelissaan patinan merkitystä statussymbolina. Voidaankin ajatella, että vanhalla kirk-
korakennuksella on status, joka kertoo kaupungin iästä ja antaa sille näin painoarvoa. 
Kirkkorakennus on toiminut merkkinä kirkonkylästä tai kaupungista ja edelleen sillä on 
paikkansa kaupunkirakenteen hierarkiassa.

Liikenneyhteyksien ja erityisesti rataliikenteen merkitystä kaupungin kasvun kannal-
ta ei voi tarpeeksi korostaa. Varsinkin ennen autoliikenteen yleistymistä rataliikenteen 
solmukohdat olivat keskeisiä kasvupaikkoja liike-elämälle. Vanhan asemarakennuksen 
ympäristössä on säilynyt komea vesitorni, tiilinen osuuskaupan mylly ja viljamakasiini 
sekä tavaramakasiini, kaksoisvahtitupa, asuinkasarmi ja kaksoisvahtitupa talousraken-
nuksineen (Museovirasto 2009). Aseman lähettyvillä on nykyisinkin teollisuustoimintaa, 
muun muassa Liekoveden rannassa toimiva vaneritehdas. Autoliikenteen yleistyttyä rau-
tatien merkitys kaupungin teollisuuden kannalta on vähentynyt huomattavasti. Sen sijaan 
ratayhteydellä on suuri merkitys henkilöliikenteen kannalta. Toimivat yhteydet Porin ja 
Tampe-reen suuntaan voivat olla merkittävä vetovoimatekijä uusien asukkaiden hou-
kuttelemiseksi. Lisäksi asemanseudun arvokas rakennusperintö nostaa ympäristön sta-
tusta. Tällä hetkellä tyhjillään oleviin rakennuksiin piiloutuukin potentiaalia, joka oikein 
hyödynnettynä voisi lisätä koko keskustan ja erityisesti pohjoisen puolen vetovoimaa 
asumisen ja liike-elämän kannalta.



2.2.3 Kirkonkylästä kaupungiksi

Vuonna 1907 perustettuun Vammalan kauppalaan laadittiin ensimmäinen asemakaava 
V. O. Lillen toimesta vuonna 1909 (Mäkelä 2000, s. 17). Asemakaavasta erottuu selkeäs-
ti jo kaupunkirakenteelle keskeisiä ele-menttejä, kuten pääkatu, tori, puistoalueet ja 
selkeärajaiset korttelit. Vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä kauppala poltettiin, jonka 
yhteydessä suuri määrä rakennuksia tuhoutui. Julkiset rakennukset välttyivät suurim-
maksi osaksi palolta. Palo antoi kuitenkin mahdollisuuden rakentaa suunnitellumpaa 
kaupunkirakennetta. (Mäkelä 2000, s. 17)

V. O. Lillen laatima Vammalan ensimmäinen asema-
kaava vuodelta 1909. Asemakaavassa esitetty rakenne 
on vielä monilta osin tunnistettavassa nykypäivän 
kaupunkirakenteestakin.

Vuoden 1934 ilmakuvassa erottuu selkeästi rajautuva Marttilankatu sekä Puistokadun aihio. Kirkolla on selkeä asema 
kaupunkirakenteen hierarkiassa korkeimapana ja näyttävimpänä rakennuksena.
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Jälleenrakennuskaudella toisen maailmaso-
dan jälkeen keskusta-alue alkoi käydä ahtaak-
si, minkä takia Vammalan kauppalaan lisättiin 
12 km2:n alueliitos Tyrvään puolelta (Mäkelä 
2000, s. 17). Jälleenrakennuskausi näkyi 
rakennuskannassa talojen korkeuden kasvus-
sa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa 
vanha kaupungintalo vuodelta 1955 sekä 
vuosien 1948–1954 välillä rakennettujen kol-
men liikerakennuksen kokonaisuus Marttilanka-
dun alkupäässä. Jälleenrakennuskaudelta on 
säilynyt myös edustava pientaloalue aivan kes-
kustassa. (Mäkelä 2000, s. 54–55, 61.) Kehitys 
kohti kaupunkimaisempaa rakennetta näkyy 
paitsi korkeammissa rakennuksissa myös 
selkeämmin rajautuvissa katu- ja korttelitilois-
sa. Marttilankatu keräsi pitkään liike-elämän 
toimijoita varrelleen, mutta kaupungintalo sekä 
tori Puistokadun varrella siirsivät keskustan 
painopistettä länteen.



Keskusta-alue täydentyi 1960-luvulta eteenpäin asuinkerrostaloilla ja yhä suuremmilla 
liikerakennusyksiköillä. Aiempi väljä rantojen pientaloasutus alkoi korvautua kerrosta-
loilla. Mielenkiintoista on, että nykypäivään saakka keskustassa on säilynyt eheitä 
pientaloalueita tiiviimmin rakennettujen kerrostaloalueiden seassa. Tämä kehityskul-
ku voidaan nähdä olennaisena osana keskikokoisen kaupungin identiteettiä. Verrattuna 
suurien kaupunkien tiiviiseen ja korkeaan rakennuskantaan tai toisaalta pienten, matalien 
ja väljien kaupunkien rakenteeseen, keskikokoisessa kaupungissa keskusta-alueella 
on sekoittunutta rakennetta, joka tiiviytensä puolesta muodostaa kuitenkin selkeitä kau-
punkitiloja.

Ylhäällä ilmakuva torialuuesta vuodelta 1956, kuvasta hahmottuu 
pienipiirteinen rakennuskanta Puistokadun länsipuolella ja kau-
punkimaisempi rakenna itäpuolella.
Alhaalla vuoden 1965 ilmakuva, johon on merkitty rantaan 
rakennetut kerrostalot. 

Alhaalla keskusta-alue vuodelta 
1968, jossa näkyy liikerakennusten 

lisääntyminen kaupunkirakenteessa.

Ylhäällä ilmakuva Rautaveden-
kadun ympäristösä vuodelta 1971. 
Katua on rajannut rantaviiva sekä 

runsaspuustoiset korttelit. Rantabule-
vardimainen luonne on myöhemmin 

muuttunut tien varrelle rakennettujen 
kerrostalojen myötä.
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Karttaan on tummennettu alue, jota ehdotettiin Vammalan aluerajaukseksi vuonna 1904. 
Karttaan on merkitty 1900-luvun alkupuolelta säilyneet rakennukset seuraavasti: 
1900-1910 , 1910-1920  , 1920-1930    , 1930-1940          , 1940-1950          , 1950-1960           .

Keskusta-alueella on säilynyt yksittäisten rakennusten lisäksi eheitä rakennushistorial-
lisesti arvokkaita kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Marttilankadun ympäristö sekä 
pääosin jälleenrakennuskaudelta olevat keskustan ja Sylvään pientaloalueet. Kau-
punkirakenteen hierarkiassa merkittäviä rakennuksia ovat muun muassa Marttilan kou-
lu 1920-luvulta, Tyrvään entisessä piirimielisairaalassa toimiva kaupungintalo vuodelta 
1923 sekä Tyrvään seudun sairaala vuodelta 1938. 
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2.3 Nykytilanne

2.3.1 Toimintojen sijoittuminen

Suurien liikerakennusyksiköiden rakentaminen keskustaan on edistänyt keskusta-alueen 
kaupungistumista. Keskikokoisessa kaupungissa suurten kaupallisten yksiköiden raken-
taminen, erityisesti kun ne on suunnattu vain yhden toimijan tarpeisiin, on kaupunkiraken-
teen kannalta haasteellista. Niin kauan kuin tiloissa on toimintaa ja ne vetävät puoleensa 
asiakkaita, suuret yksiköt edistävät keskustan elinvoimaa. Jos toiminta kuitenkin loppuu, 
jää kaupunkirakenteeseen suuria toiminnallisia tyhjiöitä. Sastamalassa katutason liike-
tilat ovat maastokäynnin perusteella suurimmaksi osaksi käytössä, mutta suuremmissa 
rakennuksissa on kuitenkin runsaasti tyhjiä liiketiloja katutason yläpuolella. Oman haas-
teensa kaupunkirakenteen kannalta asettaa suurten päivittäistavarakeskittymien halu si-
joittua suuriin liikenteellisiin solmukohtiin. 

Ylhäällä Raivion alueella sijaitseva työväentalo 
ja alhaalla Sastamalan kahvilakulttuuria sekä 

majoituspalveluja tarjoava Liekorannan kievari 
rautatieaseman läheisyydessä.
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Teollisuus on sijoittunut pääsääntöisesti 
keskusta-alueen laitamille, hyvien liiken-
neyhteyksien varrelle. Maisemallisesti 
merkittävä on Raivion rannassa sijaitseva 
vaneritehtaanalue. Yksittäisenä varhaisem-
man teollisuusrakentamisen esimerkkinä 
on vanha meijerirakennus sillan kupeessa, 
rakennuksessa toimii nykyisin Vammalan 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen osas-
toja. Toiminnallisesti mielenkiintoinen alue 
on syntynyt Hopun alueelle, jossa on pal-
jon pienteollisuutta sekä liiketiloja. Sijainti 
on houkutellut myös suurempia kaupanyk-
siköitä, Vammalantien varteen on rakentu-
massa Tokmanni sekä myöhemmin valtatie 
12 risteykseen Citymarket. Keskeisimmät 
päivittäispalvelut ovat sijoittuneet Puistoka-
dun varrelle, mutta niitä sijaitsee myös Ase-
makadun varrella keskustan pohjoispuolella. 

Sastamalan elinkeinot jakautuvat seuraavas-
ti: palvelut 59,1 %, jalostus 30,8 % ja al-
kutuotanto 8,3 % (Tilastokeskus 2012). 
Merkittävää on yritystoimipaikkojen luku-
määrä, joka on varsin suuri suhtees-
sa asukaslukuun. Perinteinen pienteol-
lisuuden syntypaikka on ollut Nuupalan eli 
Nälkämäen alue, josta on ponnistanut pien-
teollisuusyrityksiä 1900-luvun alusta lähtien 
(Mäkelä 2000, s. 25).
 



Karttaan on merkitty eri toiminnot seuraavasti: päiväkodit          , koulut ja oppilaitokset          , terveyspalvelut ja hoi-
tolaitokset , kulttuuri ja nähtävyydet          , ruokailu ja majoitus          , kaupalliset palvelut          , pienteollisuus 
ja liikerakennukset  sekä teollisuus         .
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Kulttuuritoiminnoista keskeisimpiä keskusta-alueella ovat Suomalaisen kirjan museo 
Pukstaavi ja Herra Hakkaraisen talo, jotka liittyvät osaksi Marttilankadun vanhaa 
rakennuskantaa. Pohjoispuolella sijaitsee Tyrvään seudun museo vanhassa pappilan 
kivinavetassa. Lähiympäristössä ovat myös Tyrvään uuden pappilan komea klassistinen 
päärakennus sekä kulttuuritalo Jaatsi, joka on ollut Akseli Gallen-Kallelan lapsuudenkoti 
ja toiminut myöhemmin Tyrvään kunnantalona. Jaatsissa toimii nykyisin Sastama-
lan kulttuuripalveluiden toimisto ja siellä järjestetään taidenäyttelyitä, pienimuotoisia 
konsertteja, erilaisia kulttuuritilaisuuksia ja musiikin opetusta. Keskusta-alueella on myös 
muita mielenkiintoisia kulttuuritoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten elokuvateatteri ja 
Raivion pientaloalueella sijaitseva työväentalo, jossa on teatteritoimintaa.

Keskusta-alueella toimii 4 koulua sekä lukio, ammattikoulu, Sastamalan opisto ja 8 
päiväkotia. Ikäihmisille keskusta-alueella on kaksi vanhainkotia ja palveluasuntoja. Kes-
keisellä paikalla, Puistokadun varrella, sijaitsee Vammalan sairaala ja pääterveysasema. 
Hopun alueella sijaitsee palveluasuntojen lisäksi Vammalan toimintakeskus.



2.3.2 Liikenne

Sastamalan keskusta-aluetta rajaavat pohjoisessa ja etelässä seudulliset pääväylät, 
jotka ovat itä-länsi suuntainen valtatie 12 sekä Sastamalantie. Paikalliset pääväylät halk-
ovat keskustaa lähinnä pohjois-etelä suunnassa, näistä keskeisimpiä ovat Vammalantie, 
joka muuttuu ydinkeskustassa Puistokaduksi ja haarautuu pohjoisessa Asemakaduksi, 
Varikonkaduksi ja Sastamalankaduksi. Merkittävä väylä on myös Tampereentie, joka tu-
lee keskustaan idästä.

Liikenteellisistä solmukohdista merkittävin on Vammaskosken ylittävä silta. Ensimmäi-
nen silta rakennettiin jo 1600-luvun alussa, ehkä jopa aiemmin. Nykyistä, vuonna 1915 
rakennettua kivisiltaa on levennetty vuonna 1958. (Mäkelä 2000, s. 16.) Muita merkittäviä 
liikenteellisiä solmukohtia ovat valtatie 12 risteys, Tampereentien yhdistyminen puisto-
katuun Vammalan sairaalan kohdalla sekä pohjoispuolella Asemakadun, Varikkokadun 
ja Sastamalankadun yhdistyminen etelästä tulevaan Marttilankatuun. Myös Sastamalan-
tiehen liittyvät paikalliset pääväylät ovat muodostaneet solmukohtia, joissa hyvien liiken-
neyhteyksien varrelle on kehittynyt muun muassa teollisuutta.

Rautatien valmistuminen vuonna 1895 on lisäsi pienteollisuutta ja vilkastutti liike-elämää 
(Mäkelä 2000, s. 17). Rautatien merkitys teollisuudelle on vähentynyt ajoneuvoliikenteen 
yleistyttyä, mutta edelleen sillä on suuri merkitys joukkoliikenneyhteytenä. Sastamalasta 
on alle tunnin junamatka sekä Tampereelle että Poriin. Tällä hetkellä yhteyksien määrä 
ei kuitenkaan ole kovin suuri, joten raideyhteyden potentiaali palvella esimerkiksi työmat-
kaliikennettä vaatisi kehittämistä.

Ylhäällä keskustan katunäkymä pientaloalueelta. 
Alhaalla sataman läheisyydessä kulkeva rantapolku.
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Karttaan on merkitty Sastamalan sijainti seututasolla sekä sinisellä katkoviivalla rautatieverkosto. Kartasta on huomat-
tavissa Sastamalan sijainti edullisessa paikassa sekä Poriin että Tampereeseen nähden. Karttaan on myös merkitty etäisyydet 
suurimpiin kaupunkeihin.

Tampere 53,1 kmPori 71,2 km

Turku 117 km

Helsinki 195 km

Liikenteen kannalta haasteelliseksi on 
koettu pohjois-etelä-suuntainen liikenne. 
Vammaskosken silta ainoana vesistön 
ylittävänä yhteytenä aiheuttaa liikentee-
seen ajoittain pullonkaulatilanteen. 
Erityisesti raskaanliikenteen ohjautumi-
nen keskustan läpi on koettu ongel-
malliseksi. Maakuntakaavassa ja osay-
leiskaavaehdotuksessa on merkitty uusi 
vesistön ylittävä liikenneyhteys Sylväältä 
Kallialaan, jonka tulisi helpottaa liiken-
nevirtojen jakautumista. Uutta siltaa ei 
vielä toistaiseksi olla rakentamassa. 
Yleinen käsitys on myös, että keskus-
ta-alueella on pulaa pysäköintialueis-
ta. Nykyisellään parkkipaikkana toiminut 
kortteli numero 10 Puistokadun ja On-
kiniemenkadun risteyksessä tullaan 
rakentamaan, joten parkkipaikkatarpeen 
voidaan olettaa lisääntyvän.

Puistokadun pohjoispääty sekä liikenneympyrä.
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Karttaan on merkitty liikenneväylät seuraavasti: seudulliset pääväylät          , alueelliset pääväylät          , pääkokooja-
kadut           , kokoojakadut          , kevyen liikenteen väylät           , rautatie          . Maakuntakaavassa ja osayleiskaa-
vaehdotuksessa esitetty uusi tieyhteys on karttaan merkitty pinkillä palloviivalla.

Vasemmalla olevassa kartassa näkyy kevy-
enliikenteen sijoittuminen. 

Kartasta on havaittavissa erityisesti 
rantareitin katkeaminen 

länsipuolen ranta-alueella.
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2.3.3 Maisemarakenne

Maisemallisesti keskeiseksi elementiksi nousevat vesistöt, Liekovesi ja Rautavesi, 
joiden väliin jää maisemallinen solmukohta Vammaskoski. Vesistöt kuuluvat suurem-
paan Kokemäenjoen vesistöön, joka saa alkunsa Tampereelta. Vesistöjen merkityksestä 
maiseman muodostumisessa kertovat muun muassa kirkkojen sijoittuminen komeisiin 
rantamaisemiin. Vanhat kivikirkot ovatkin olleet perinteisiä maiseman kiinnekohtia. Suur-
maisema on rakentunut vauraiden viljelymaisemien ja niihin vaihtelua tuovien karjan-
hoidon luomien ympäristötyyppien varaan. Kiinnekohtia maisemaan luovat metsäiset 
mäet, joita alueella kutsutaan vuoriksi. Korkeusvaihteluiden rytmittämästä maisemasta 
hyvä esimerkki on Kukkurin alue. 

Asutus on pääsääntöisesti keskittynyt viljelytasanteiden läpi tunkeutuvien selän-
nekielekkeiden aurinkoisille rinteille. Tiheintä asutus on Vammaskosken molemmin puo-
lin olevilla niemekkeillä, joilta se on levinnyt etäämmäs selänteiden reunaosiin ja laaksoi-
hin. Vammalan keskustaajaman ulkopuolella asutus on hajanaista, selkeää kyläasutusta 
ei ole. Teollisuus on sijoittunut liikenteellisesti edullisiin paikkoihin, erityisesti rautatien 
ympäristö on aikanaan houkutellut teollisuutta. Puunjalostusteollisuutta on muodos-
tunut alkuaan vesistöjen läheisyyteen, jolloin puutavaraa on ollut helppoa kuljettaa sa-
halle uittamalla. Myöhemmin teollisuuden sijoittumista on ohjannut maankäytön ohjaus 
sekä maan hinta, joka taajaman reuna-alueilla on ollut ydinalueita edullisempaa. (Mäkelä 
2000, s. 20.)

Keskusta-alueella rakennettu maisema syntyy sekoittuneesta rakenteesta, jossa pääkatu-
jen liiketilat sekä korkeammat kerrostalot saavat vaihtelua yhtenäisistä pientaloalueista. 
Torikeskuksen molemmin puolin löytyy aukeita julkisia tiloja, jotka rannan puolella jatku-
vat Kaalisaaren urheilu- ja virkistysalueelle. Rannoilta avautuu komeita, pitkiä näkymiä 
järvelle, mutta keskustan ydinalueelta vesistön läheisyys ei hahmotu.

Kokemäenjoen vesistö.

16



Hopun alue sijoittuu maisemalliseen rajapintaan, jossa avara viljelymaisema kohtaa 
tiiviimmän rakenteen. Eteläinen osa erottuu selkeästi keskustasta ja pohjoispuolesta, 
sillä siellä ei ole sekoittuneen rakenteen luomaa maisemaa vaan rakennettu ympäristö 
koostuu pääasiassa pienteollisuus- ja liiketiloista. Verrattuna pohjoispuoleen, jossa teol-
lisuus ja asutus ovat kehittyneet rintarinnan useamman vuosikymmenen ajan, jää eteläi-
nen osa kaupungin identiteetin kannalta ohuemmaksi. Maisemassa ei ole samanlaista 
kerroksellisuutta ja variaatiota kuin keskustassa tai pohjoispuolella.  

Juha Mäkelä (2000) on Vammalan keskustaajaman maisemaselvityksessä käynyt 
monipuolisesti läpi maiseman osatekijöitä. Maamerkeiksi hän on nostanut Tyrvään Py-
hän Olavin kirkon, Tyrvään uuden kirkon eli Vammalan kirkon, vesitornin sekä pohjois-
puolen teollisuusrakennuksiin liittyvät piiput. Lisäksi keskustan tuntumasta löytyy kolme 
valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä: Tyrvään rautatieasema, 
Tyrvään vanhan kirkon maisema sekä Vammalan kirkko (Museovirasto 2009).

Karttaan on merkitty maisemallisia osa-alueita seuraavasti: puistot                , metsät              , pellot                , 
vesialueet  , maamerkit           , merkittävät näkymät sinisillä nuolilla, maisemallisesti herkkä rajapinta 
sinisellä palloviivalla sekä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt tummennettuina alueina.
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Vasemmalla tiilinen vesitorni 
Tyrvään rautatieaseman valtakunnallisesti merkittävältä 

rakennetulta kulttuuriympäristö alueelta. 

Alla näkymä Puistokadun ja Marttilankadun 
risteyksestä, pohjoisesta kuvattuna.

Vasemmalla rantanäkymä  Liekoveden suuntaan.
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2.4 Seutukaupungin analyysi

2.4.1 Kaupunkirakenne

Edellisissä luvuissa käsiteltiin Sastamalan keskustaa sen historian, toimintojen, 
liikenteen ja maiseman kannalta. Tässä luvussa keskusta-alueen analyysia jatketaan 
Ari Hynysen ja Maija Villasen (2012, s. 108) seutukaupunkien suunnittelun työvälineeksi 
kehittämän matriisin pohjalta. Matriisi on luotu erityisesti seutukaupunkien analysoimisek-
si Takaisin kartalle – projektin puitteissa (Hynynen 2012). Matriisi jakautuu kolmeen 
osa-alueeseen seuraavasti: kaupunkirakenne, toimintaympäristöt ja kaupunkikulttuuri.

Kaupunkirakenne ja toimintaympäristöt limittyvät toisiinsa (Hynynen & Villanen 2012, 
s. 107). Kaupunkirakenteen analyysin keskeisinä teemoina voidaan kuitenkin nähdä ti-
lalliset kokonaisuudet: rakennetun ja rakentamattoman suhde, rakenteelliset rajat sekä 
erilaiset typologiat. Analyysin tavoitteena on hahmottaa ne kaupunkirakenteen paikat, 
joiden kehittämisellä voidaan tukea koko kaupungin kehitystä laajemmin.

Merkittävä muutos Sastamalan keskustassa on kaupunkirakenteen muutos yksina-
paisesta kohti nauhamaista rakennetta. Sastamalan kaupungin rakenneosayleiskaa-
vaehdotuksessa (2011) on keskustatoimintojen alue laajennettu nauhamaiseksi. Kaavan 
tavoitteeksi asettama rakenne synnyttää suunnittelupaineita erityisesti vanhan keskus-
ta-alueen ulkopuolella. Nauhamaisen rakenteen syntyyn on vaikuttanut ydinkeskustan 
sijoittuminen Vammaskosken rannalle työntyvään niemeen. Keskusta-alueen laajenemi-
nen on tapahtunut kaupunkirakenteen leviämisellä sekä etelään että pohjoiseen. 

Pohjoisessa ratayhteys on pitkän aikaa houkutellut teollisuutta ja myöhemmin hyvät 
tieyhteydet ovat pitäneet kiinnostusta yllä. Kuten jo aiemmin on mainittu, halu sijoittua 
hyvien liikenneyhteyksien varteen, halvempi maan hinta sekä maankäytön suunnittelu 
on ohjannut suurempien teollisuuskokonaisuuksien sijoittumista keskustan laita-alueille. 
Toisaalta Sastamalan keskustassa, erityisesti sen pohjois- ja eteläosissa, teollisuus- ja 
pienteollisuus sijaitsee vielä kiinteästi muun kaupunkirakenteen seassa. Näistä alueis-
ta mielenkiintoisimmiksi nousevat vaneritehtaan alue Liekoveden rannalla sekä Hopun 
alue Vammalantien varrella. Ensimmäinen sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä pai-
kalla ja jälkimmäisen väljä rakenne sekä liikenteellisesti hyvä sijainti tarjoaa potentiaalin 
monipuolisemman rakenteen kehittämiseen.

Asuinalueista erityisesti vanhemmat kokonaisuudet, kuten Raivion, Nuupalan, keskustan 
ja Sylvään pientaloalueet ovat eheitä ja identiteetiltään voimakkaita osia kaupunkiraken-
teessa. Ydinkeskustan alueella on kerrostaloja, jotka luovat ydinkeskustaan urbaanim-
man tunnelman. Sastamalan keskusta-alueella on huomattavissa asumisen trendi, jossa 
uusi asuinrakentaminen painottuu pientaloalueille. Keskusta-alueella voisikin olla tarvet-
ta monipuolisemmalle asumisen typologialle, jossa olemassa olevaa kaupunkirakennetta 
olisi mahdollista täydentää rakennuskannalla, joka yhdistää asumisen lisäksi muita toi-
mintoja.
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Karttaan on merkitty kaupunkirakenteen kannalta keskeiset elementit seuraavasti: 
liikenteelliset pääväylät ja solmukohdat                 , teollisuusalueet         , vanhat asuinalueet                 , 
puistot    , vesistöt  . 
Suunniteltu uusi Rautaveden ylittävä tieyhteys on merkitty oranssilla katkoviivalla. Karttaan on myös merkitty Hopun 
alue ja pohjoinen alue keltaisella katkoviivalla, alueista on myös esitetty nykytilanne ilmakuvina.

Liikenneväylät ovat vesistöjen ohella keskeisiä kaupunkirakenteen rajapintoja. Tois-
aalta liikenteelliset solmukohdat houkuttelevat liike-elämää ja keräävät ympärilleen 
erilaisia toimijoita. Sastamalan kohdalla vesistöt ovat muokanneet itä-länsi suunnassa 
kaupunkirakenteen muotoa. Pohjoisessa rajapintana on rautatie sekä Sastamalantie, kes-
keinen liikenteellinen solmukohta on rautatieaseman 
seutu. Mikäli uusi tieyhteys Rautaveden yli rakennetaan, 
muodostaa se merkittävän liikenteellisen solmukohdan 
Hopun ja Ojansuun välimaastoon, sillä alueelle johtaa 
myös Tampereentie sekä valtatielle 12 johtava Vamma-
lantie. Valtatie 12 risteysalue on jo houkutellut kaupan 
suuryksiköitä, mikä venyttää kaupunkirakennetta etelän 
suuntaan.



2.4.2 Toimintaympäristöt

”Toimintaympäristöt ovat työn, talouden ja muun sosiaalisen toiminnan instituutioita, ver-
kostoja, paikkoja ja tiloja.” (Hynynen & Villanen 2012, s. 107). Toimintaympäristöt saavat 
kehykset fyysisistä rakenteista ja olennaista on selvittää toimintaympäristöjen kytkennät 
kaupunkitilaan ja – rakenteeseen (Hynynen & Villanen 2012, s. 110).

Sastamalan seudun elinkeino- ja työllisyysstrategiassa 2015 on selvitetty alueen toi-
mintaympäristöjä. Palveluverkostoiden kohdalla keskeisimpänä nähdään kuntaliitos-
ten aiheuttaman kaupungin uuden prosessiorganisaation potentiaali palveluiden ke-
hittämiseksi. Tavoitteena on luoda prosessirajat ylittäviä ratkaisuja, joilla parannetaan 
asiakaspalveluja kustannustehokkaasti. Sastamalan keskustan kohdalla palvelutarjonta 
on varsin kattavaa, joten voidaan olettaa, että uudenlaiset palveluinnovaatiot hyödyttäisivät 
enemmänkin seudun alakeskuksia. (Sastamalan seudun elinkeino- ja työllisyysstrategia 
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Näkymä Puistokadulle sekä  
keskustan rakeisuuskuva.

Sastamalan kohdalla keskeisin teema kau-
punkirakenteen kannalta on tutkia kuinka nau-
hamaista rakennetta tulisi kehittää. Nauha-
mainen rakenne edellyttää hyvin yhteen 
kytkettyjä osia, jotka yhdessä muodostavat 
keskustamaisen kokonaisuuden. Sastamalan 
keskusta-alueella tällaiset kohteet ovat Hopun 
alue sekä rautatieaseman seutu. Hopun alue si-
jaitsee liikenteellisesti merkittävässä paikassa, 
sen väljä rakenne mahdollistaa alueen täyden-
nysrakentamisen sekä se on lähellä valtatie 
12 liittymää, josta keskusta-alue alkaa. Rau-
tatieaseman ympäristössä on rakennushistori-
allisesti arvokkaita kokonaisuuksia, se sijaitsee 
lähellä Liekoveden rantaa sekä ratayhteys 
mahdollistaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
kehittämisen alueelle. Rautatieaseman 
seutuun panostamalla voidaan pohjoisen 
pysähtynyt kehitys käynnistää uudelleen vauhtiin 
sekä sitoa se selkeämmin osaksi ydinkeskustaa. 
Lisäksi Hopun alueeseen panostamalla voidaan 
estää keskustan eteläisen osan segregoitumi-
nen ainoastaan liike- ja yritystoiminnan alueeksi. 
Rakenteeltaan sekoittunut, vahvan identiteetin 
omaava alue pysyy elinvoimaisempana kuin 
vain kapeaa toimijoiden kenttää palveleva 
alue. Erityisesti keskikokoisessa kaupungissa 
tällainen elinvoimaisuuden vaaliminen voidaan 
nähdä tärkeänä, sillä täysin autioituneiden 
alueiden elvyttäminen on haastavaa.



Keskusta-alueen erilaisia 
toimijoita saman katon alla.
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2015.) Kuitenkin esimerkiksi voidaan olettaa vanhusten palveluasuntojen tarpeen kas-
vavan tulevaisuudessa, sillä vanhusten prosentuaalinen määrä asukasmäärästä tullee 
lisääntymään keskimääräisen eliniän noustessa. Koska Sastamalan keskustassa on 
hyvä palvelutarjonta, kannattaa se hyödyntää lisäämällä esimerkiksi juuri palveluasunto-
ja tai senioriasuntoja alueille, joista palvelut ovat helposti saavutettavissa.

Yrityselämän yhteyksien kehittämisessä vahvuutena nähdään julkisten organisaa-
tioiden välinen yhteistyö. Sastamalassa toimii muun muassa Sastamalan seudun Yritys-
palvelu Oy, Sastamalan TE -toimisto, Sastamalan Työvoiman palvelukeskus Työteekki 
ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Verkostoituminen on tavoitteena niin seudullisella, 
valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Yritysmyönteisyyden ja vahvojen ver-
kostojen korostaminen koetaan tärkeäksi. Kaupunkirakenteen tasolla teollisuudelle varat-
tujen tonttien määrää pidetään riittävänä, toisaalta liikerakentamiseen kaivattaisiin 
enemmän tonttitarjontaa. (Sastamalan seudun elinkeino- ja työllisyysstrategia 2015.) 
Liike-elämän verkostojen tukemiseksi tulisi siis kehittää lisää liiketilaa, tähän sisältyy 
mahdollisuus suunnitella kaupunkirakenteeseen uudenlaisia ja monimuotoisempia 
tiloja. Esimerkiksi Sastamalassa tuttu autotalli-yrittäminen voitaisiin nostaa uudenlaisek-
si konseptiksi, jossa mietittäisiin uudenlaisia mahdollisuuksia yhdistää pienyrittämiseen 
muita toimintoja, kuten asumista. Sastamalan seudun elinkeino- ja työllisyysstrategiassa 
2015 mainitaan myös oppilaitosten ja yritysmaailman välinen yhteistyö. Kyseistä ver-
kostoitumista voitaisiin myös kehittää luomalla uudenlaisia matalankynnyksen kohtaami-
spaikkoja, joissa esimerkiksi oppilaat voivat tutustua yritystoimintaan helposti sekä jo 
olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Tällaisia tiloja voisivat olla esimerkiksi oppilai-
tosten organisoimat pop-up liikkeet tai väliaikaisesti tilaa hyödyntävät tapahtumat.

Vapaa-ajan toimintaympäristöistä kes-
keisimmiksi nousevat Sastamalan koulu-
tuskuntayhtymän oppimis- ja liikuntakeskus 
sekä Kaalisaaren alue suurempina koko-
naisuuksina. Tämän lisäksi keskus-
ta-alueelta löytyy muita tiloja sekä sisä- 
että ulkolajeille. Kehittämistarvetta voisikin 
olla sen sijaan kevyen liikenteen verkos-
tojen kehittämisessä houkuttelevammiksi 
keskusta-alueella. Keskustan ranta-alueil-
la kulkee kevyen liikenteen väyliä, mutta ne 
eivät kokonaisuutena muodosta selkeitä 
reittejä vaan katkoksia esiintyy väylien var-
rella. Tavoitteena voisikin olla selkeiden 
reittien luominen, jossa kevyen liikenteen 
muodostaisivat silmukoita kaupunkiraken-
teen sisälle. Kevyen liikenteen verkostojen 
houkuttelevuutta voisi lisätä luomalla reit-
tien varrelle solmukohtia, joihin yhdistyisi 
esimerkiksi oleskelutiloja, kaupunkitaidetta 
tai harrastepaikkoja.



2.4.3 Kaupunkikulttuuri

Kaupunkikulttuuri voidaan määritellä ilmenevän ”paikallisena kaupunkielämänä, ihmisten 
käyttäytymisenä, elämäntapoina ja arvostuksina, miksei myös niin sanottuina ’kolman-
sina paikkoina’ (Oldenburg 1989), kaupunkikuvana ja rakennetun ympäristön symbol-
itasona.” (Hynynen & Villanen 2012, s. 107.) Sastamalan kohdalla analyysissä on ke-
skitytty kaupungin keskeisiin kulttuuritoimintoihin sekä julkisessa tilassa ilmenevään 
kaupunkikulttuuriin. Sastamalan keskusta-alueelta löytyy sekoittunutta rakennetta ja to-
iminnoiltaan yksipuolinen alue on ainoastaan eteläinen liike- ja teollisuusalue. Tosin sen 
ympäristöstäkin löytyy runsaasti asuinalueita. Sekoittunut ja toiminnaltaan monipuolinen 
rakenne on hyvä lähtökohta kaupunkikulttuurille. Monipuolisuuden merkitystä on korost-
anut muun muassa Jane Jacobs kirjassaan The Death and Life of Great American Cities 
(1961). Hynynen ja Villanen (2012, s. 110) nostavat nuoret keskiöön kaupunkikulttuurin 
analysoi-misessa, mutta tämän työn puitteissa ei valitettavasti ole mahdollisuutta ryhtyä 
laajemmin selvittämään nuorten kokemuksia Sastamalalaisesta kaupunkikulttuurista.

Sastamalan strategiassa (2009) on yhdeksi strategiseksi menestystekijäksi listattu ”yliv-
ertainen ympäristö asukkaille, yrittäjyydelle ja elinkeinotoiminnalle”. Tähän liittyvä har-
rastusmahdollisuuksien lisääminen voidaan nähdä osana kaupunkikulttuuria. Kuten jo 
aiemmin on mainittu, Sastamalan keskusta-alueelta löytyy tiloja sekä ulko- että sisäla-
jeille. Kaupunkikulttuurin kannalta elävöittämistä voitaisiinkin tarvita julkisissa, erityises-
ti ulkotiloissa, tapahtuvassa harrastustoiminnassa. Harrastus- ja virkistystoiminnot ovat 
hyvä keino houkutella asukkaita käyttämään julkista tilaa.

Sastamalan keskustan ranta-alueilla kiertävät kevyen liikenteen väylät tarjoavat hieno-
ja maisemia, mutta ovat keskenään hyvin samantyyppisiä. Ympäristö koostuu lähinnä 
puista, nurmialueista sekä hiekkateistä, joita rytmittävät satunnaiset istumapaikat. Virit-
tämällä väylien varrelle eriluonteisia paikkoja, luotaisiin myös mahdollisuuksia käyttää 
paikkoja eritavoin. Keskustan torialue on koettu haasteelliseksi, se palvelee melko hyvin 
kesäaikaan, jolloin torimyyjät elävöittävät kaupunkielämää. Talviaikaan tori on kuitenkin 
suurimmaksi osaksi parkkipaikkana ja torilla viihtyvät kaupunkilaiset istuskelevat torike-
skuksen aulassa. Koska tori selkeästi toimii keskeisenä elementtinä kaupungissa, sen 
käytettävyyteen ympäri vuoden olisi hyvä panostaa.

Rannan kevyenliikenteen väylä.
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Sastamalasta halutaan luoda kirjan ja kult-
tuurin Sastamala, joka tunnetaan valtakunnal-
lisesti, joka on kulttuuriympäristö kaikille asuk-
kaille sekä näkyvä osa kaupungin tapahtumia 
(Sastamalan strategia 2009). Sastamalan ke-
skustassa on Suomalaisen kirjan museo Puk-
staavi ja Mauri Kunnaksen kirjojen hahmoihin 
perustuva Herra Hakkaraisen talo. Lisäksi 
kaupungissa järjestetään kesäisin valtakun-
nallisesti merkittävät Vanhan kirjallisuuden 
päivät, mutta myös pienempiä kirjoihin liit-



Vanhojen autojen vappuralli Sastamalan torilla. Kuva: Alueviesti 2012.
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tyviä tapahtumia kuten lapsille ja nuorille suunnattu Kirjaset. Kirjat ja kirjallisuus ovatkin 
selkeästi nostettu osaksi Sastamalan brändiä, joten sen korostaminen myös fyysisessä 
ympäristössä tukee paikallista imagoa. Toistaiseksi kirjallinen imago ei näy kovin vahvas-
ti katukuvassa ja sen tehostaminen olisi hyvä teema julkisen tilan kehittämistä ajatellen.

Katutiloja, aukioita sekä puistoja pidetään kaupunkielämän näyttämöinä. Anne Stenros 
kirjoittaa artikkelissaan Kaupunki kokemuksena: tapahtumia ja monumentteja (2001, 
s.30) kuinka edellä mainitut kaupungin tilat toimivat tapahtumien, kuten karnevaalien, 
näyttämöinä. Stenros näkee tapahtumat mahdollisuutena kokea kaupunki erilaisesta 
perspektiivistä. Stenros liittää karnevaalien oheen myös arkipäivän juhlat, joihin osallis-
tuu vain pieni joukko ihmisiä.(Stenros 2001, s.30.) Jos julkinen tila palvelee kuitenkin vain 
tapahtumia tai sattumanvaraisesti pienempiä juhlia, jää se suureksi osaksi käyttämät-
tömäksi. Kaupunkitilan tulisikin palvella ja olla houkutteleva myös ilman tapahtumien 
luomaa virikettä. Vaikka erilaiset tapahtumat ovatkin mainio keino aktivoida kaupunkitilaa, 
tulisi julkisen tilan suunnittelussa sisällyttää niihin myös potentiaali toimia kiinnostavana, 
aktivoivana ja houkuttelevana kaikkina aikoina. Mitä monipuolisempaa toimintaa julkiset ti-
lat suosivat, sitä elävämpänä kaupunki näyttäytyy. Erityisesti ruohonjuuritason toiminnas-
sa helposti käytettävät julkiset tilat korostuvat. Nopeasti ja kevyesti organisoidut tapahtu-
mat, etenkin nuorten keskuudessa, vaativat tiloja, joiden luonne on helposti lähestyttävä.

Erityisesti kaupunkikulttuurin kohdalla paikallisuuden merkitys kasvaa. Vaikka matkailu 
ja kulttuuritoiminnot limittyvät toisiinsa, on erityisesti paikallisten asukkaiden synnyttämä 
kaupunkikulttuuri merkittävää. Voidaan ajatella, että myös turistit käyttävät aktiivisesti 
niitä kaupungin alueita, joita myös kaupunkilaiset itse suosivat. Kaupunkikulttuurin su-
unnittelu tai paremminkin kaupunkikulttuurin edistäminen suunnittelutyön avulla ei vaa-
di välttämättä suuria rahallisia resursseja, mutta se on merkittävää kaupungin elinvo-
imaisuuden kannalta.



3 Keskustan kehittämisen lähtökohtia

3.1 Ekologinen näkökulma

Keskusta-alueen kehittämiselle on löydettävissä monia perusteltuja näkökulmia. 
Erityisesti asia on olennainen pienempien paikkakuntien kohdalla, jossa rajallisten re-
surssien sitominen voimakkaaseen uudisrakentamiseen kaupungin muissa osissa voi ai-
heuttaa keskusta-alueiden kuihtumista (Karppinen et al. 2010, s. 8). Laadukas keskustan 
kehittäminen vahvistaa kaupungin imagoa ja säilyttää kaupunkitilan kerroksellisuuteen 
sitoutuvaa “kaupungin tarinaa”.
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Keskusta-alueen kehittämiseen on myös vahvat kestävän kehityksen lähtökohdat. 
Tiivistämällä ja täydennysrakentamalla olemassa olevaa rakennettua ympäristöä 
säästytään uuden infrastruktuurin rakentamiselta. Erityisen suurta hyötyä saadaan 
täydentämällä jo olemassa olevien joukkoliikenteen yhteyksien saavutettavissa olevia 
alueita, kuten Sastamalan kohdalla esimerkiksi rautatieaseman ympäristöä. Erityis-
esti pohjois-etelä-suunnassa on tarjolla monipuolisesti erilaisia kevyen liikenteen reittejä, 
joiden kehittäminen osana joukkoliikenteen saavutettavuutta on suotavaa. Sastamalan 
kohdalla keskusta-alue on hyvin katettu julkisen liikenteen kannalta, mikä ei mahdollista 
ainoastaan kaupungin sisäistä liikennettä vaan myös esimerkiksi työmatkaliikenteen mui-
hin kaupunkeihin. 

Tarpeettomien joutoalueiden ja ennestään väljästi rakennettujen alueiden tiivistäminen 
täydennysrakentamisella on ekologisesti kestävää kaupunkisuunnittelua (www.safa.fi 
2012). Tällaisena voisi nähdä Sastamalan kohdalla keskustan eteläisen osa, Vammalan-
tien varren, jossa väylän varret ovat tällä hetkellä olemattomassa käytössä. Kyseisellä 
alueella on kuitenkin jo sangen monipuolisesti päivittäispalveluja. Alueen täydennys-
rakentaminen sitoo asumista lähemmäs palveluja, joka vähentää autoliikenteen tarvetta 
palvelujen saavuttamiseksi.

Safan nettisivuilla esitetään kysymys pienten ja keskisuurien kaupunkien paremmas-
ta ekotehokkuudesta suhteessa suurempiin kaupunkeihin. Suuremmissa kaupungeissa 
keskimääräiset välimatkat, kuten esimerkiksi työmatkat, ovat pienempiä kaupunkeja 
pidempiä. (www.safa.fi 2012). On siis syytä huomioida, että Sastamalan kokoisella kau-
pungilla on jo lähtökohtaisesti hyvät edellytykset kestävään kaupunkirakenteen kehityk-
seen. Asia vaatii kuitenkin huomiota ja panostamista myös tulevaisuudessa, että olemas-
sa olevasta potentiaalista saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti.



3.2 Kaupunkikuvallinen näkökulma

Sastamalankin kohdalla on pienemmälle paikkakunnalle tyypillisesti paikan historia ja 
juuret suurkaupunkia selkeämmin luettavissa olemassa olevasta kaupunkirakentees-
ta. Tämä aiheuttaa kuitenkin myös tilanteen, jossa muutamankin rakennuksen purku tai 
dramaattinen muuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi kaupunkikuvaan. (Karppinen et al. 
2010, s. 52). Tämän vuoksi keskusta-alueilla tulisi panostaa täydennysrakentamisen 
laatuun, jotta arvokasta aikojen saatossa kertynyttä kerroksellista kaupunkiympäristöä ei 
menetetä. Olemassa oleva rakennuskanta on suuri rikkaus ja täydennysrakentamises-
sa tämä tulisikin ottaa enemmän positiivisena mahdollisuutena kuin suunnittelua vaikeut-
tavana “pakollisena pahana”. Sastamalan kohdalla erityinen mielenkiinto on tämän työn 
kohdalla kiinnittynyt keskikokoisen kaupungin urbanismiin, joka näyttäytyy monipuolisena 
toimintojen, historiallisten kerrosten ja tilallisten elementtien kohtaamisena.

Tässä työssä Sastamalan keskusta-alueen kaupunkikuvaa on haluttu kehittää erityisesti 
paikallisuuden lähtökohdasta, jolla on haluttu taata suunnittelussa juuri Sastamalaan so-
pivien ratkaisujen löytyminen. Paikallisuuteen perehtymisellä on pyritty välttämään 
suunnitteluratkaisujen kopioiminen suurien tai toisaalta liian pienien kaupunkien mal-
leista, joka voidaan nähdä yhtenä seutukaupunkien kehityksen uhkakuvana. Samalla on 
haluttu kiinnittää huomiota siihen, että keskikokoisissa kaupungeissa on kau-
punkisuunnittelulle hedelmällistä maaperää ja että niitä tulisi myös rohkeasti uskaltaa ke-
hittää eteenpäin.

Pasi Mäenpään kehittämä avaran urbanismin käsite tarjoaa mielenkiintoisen näkökul-
man kaupunkilaisuuden tunnistamiseksi suomalaisissa kaupungeissa. Hän kiinnittää 
huomiota siihen, että määritellään olemassa oleva todellisuus urbaaniksi rakennettavan 
todellisuuden sijasta. Lähtökohtana ajatukselle on, että kaupunki on moninainen ja se 
on aina jo tiedetty ja toimittu sosiaalisen toiminnan kautta. Näin ollen kaupunkisuunnit-
telijakaan ei tule puhtaan pöydän ääreen vaan keskelle prosessia, joka näyttäytyy kau-
punkina. (Mäenpää 2008, s. 30-34). Avaran urbanismin pyrkimys tunnustaa kaupungin 
urbaani luonne erilaisissa kaupungeissa sopii paikallisuutta korostavaan suunnitteluun, 
jossa suunnittelun lähtökohta on nimenomaan olemassa oleva tilanne. Tärkeä on myös 
Mäenpään esittämä näkökulma kaupunkien moninaisuudesta, jolloin pienemmistä 
kaupungeistakin on löydettävissä urbaaneja elementtejä, eikä sitä näin ollen tarvitsee 
”tuottaa” olemassa olevan tilanteen ulkopuolelta.
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3.3 Sosiaalinen näkökulma

Pienemmissä kaupungeissa elinvoiman säilyttämiseksi tarvitaan kaikkien kaupunkilaisten 
panosta ja kaupunkiin kiinnittyneet sitoutuvat helpommin paikkakuntansa kehittämiseen 
(Karppinen et al. 2010, s. 54). Kaupunkilaisten aktivointi vaatii asukkaiden ja toimijoiden 
kohtaamista. Kohtaamisella ei tässä tarkoiteta ainoastaan keskustelua ja hankkeita kau-
pungin kehittämiseksi, vaan myös konkreettista toisten ihmisten kanssa olemista samas-
sa tilassa. Tämän vuoksi on keskusta-alueiden kehitys tärkeää, sillä siellä sijaitsee jo 
valmiiksi monipuolinen joukko kaupunkilaisia ja toimintoja. Voidaan myös ajatella, että 
vahva sekä elävä keskusta edesauttaa koko paikkakunnan elinvoimaisuutta.

Keskusta-alueen rakenteen monipuolistaminen mahdollistaa myös monipuolisemman 
toimijoiden ja asukkaiden joukon. Samalla lisätään myös emergenssin mahdollisuutta. 
Emergenssillä tässä tarkoitetaan sitä, että monipuolisen joukon toimiessa vuorovaikutuk-
sessa keskenään, on mahdollista, että jotain uutta ilmaantuu esimerkiksi tapahtuman, 
muutoksen, rakenteen tai toimijoiden muodossa. Emergenssi on erityisesti voimavara 
ja sen mahdollistaminen tulee ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa, vaikka sitä ei 
suoraan pystytäkään tuottamaan.

Sastamalankin kohdalla keskusta-alueella on paljon potentiaalia, jota ei ole täydellisesti 
hyödynnetty. Vilkkaamman kaupunkielämän mahdollistamiseksi näiden heikosti käytet-
tyjen paikkojen potentiaali tulisi avata kaupunkilaisille. Tällaisia ovat esimerkiksi rantojen 
kevyen liikenteen väylät ja puistot, jotka pienellä virittämisellä voisivat muodostua ohi-
kulkupaikoista kaupunkielämän näyttämöiksi. Suunnitteluperiaatteita tällaiseen avaavaan 
kaupunkisuunnitteluun tarjoaa Nan Ellinin integroiva urbanismi, jonka teemoja ovat muun 
muassa yhdistävyys, läpäisevyys ja autenttisuus. Integroivan urbanismin pyrkimyksenä 
on avata kaupunkitilassa havaitut tukkeutuneet virrat ja akupunktiota muistuttavin keinoin 
parantaa kaupunkitilan käytettävyyttä. (Ellin 2006, s. 16–95).
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3.4 Seminaari Sastamalan keskusta-alueen toimi-
joille
Diplomityön ohessa järjestettiin Sastamalassa 14.3.2013 Parhaat palat paikallisuudesta – 
seminaari keskusta-alueen toimijoille. Seminaarissa esiteltiin rakenneosayleiskaavan vai-
hetta sekä keskusta toimintojen alueen rajaus, lisäksi seminaarissa esiteltiin diplomityötä 
sen hetkisessä vaiheessaan. Seminaarin tavoitteena oli järjestää keskustelutilaisuus 
paikallisille toimijoille sekä kerätä heiltä paikallista tietoa, toiveita ja haasteita koskien 
keskusta-alueen suunnittelua.

Seminaarin keskusteluosuudessa nousi esiin erityisesti keskusta-alueen rajaus. Toiset 
kokivat, että keskusta alue käsittää tiiviin ’sillalta sairaalalle’ -osuuden, toisten mielestä 
keskusta voisi hyvinkin käsittää alueen aina asemanseudulta etelän valtatielle saak-
ka. Mielenkiintoista diplomityön kannalta oli palaute suunnitelmaluonnoksista. Yleisesti 
täydennysrakentaminen asemanympäristössä ja etelässä Vammalantien varressa herätti 
myönteistä vastakaikua. Herääkin kysymys, millaiseksi paikalliset näkevät Sastamalan 
keskustan ja millaisesta kaupunkitilasta sen tulisi koostua? Valitettavasti seminaarin aika-
na asiaan ei ehditty paneutua syvällisemmin. Työn kannalta olisikin ollut kiinnostavaa 
järjestää erilaisia yleisiä tilaisuuksia ja työpajoja, joissa yhdessä kaupunkilaisten kanssa 
olisi voinut kartoittaa Sastamalan keskustaa ja visioida sitä, miten se voisi tulevaisuudes-
sa kehittyä.

Keskeisimmät konkreettiset seikat seminaarin keskustelussa esiin tulleista asioista olivat: 
rantojen houkuttelevuuden lisääminen, asemanseudun kehittäminen sekä Vammalan-
tien varren imagon nostaminen, jotta se houkuttelisi paremmin valtatieltä keskustan 
suuntaan. Näistä kahdessa viimeisessä korostui saapumisen merkitys. Keskustelussa 
kävi ilmi, että alueilla koettiin olevan merkitystä erityisesti houkuttimena liikenteellisissä 
solmukohdissa (rautatieasema ja valtatienliittymä). Rantojen kehittämisestä oli erilaisia 
näkemyksiä, esiin nousi sekä kevyemmät suunnitteluvaihtoehdot, kuten kevyenliikenteen 
reittien kehittäminen ja julkisen tilan virittäminen, mutta ehdotettiin myös rantojen täyden-
nysrakentamista.
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3.5 Paikallisuus suunnittelun lähtökohtana

29

Paikallisuus tai paikan hengen korostaminen nähdään usein tavoittelemisen arvoise-
na. Suunnitteluperiaatteena paikallisuus voidaan kuitenkin käsittää monella tapaa. Siinä 
missä toinen voi korostaa paikallisuuden merkityksen kiteytyvän vanhoihin rakennuksi-
in, toinen näkee paikallisuuden olevan esimerkiksi lähiseudulla tuotettavia elintarvikkeita. 
Selvää on, että paikallisuus ei liity yksistään pelkkään kaupunkirakenteeseen, toimi-
joihin tai kaupunkikulttuuriin vaan koskettaa näitä kaikkia alueita. Paikallisuudella voidaan 
siis tarkoittaa monia erilaisia asioita. Doreen Massey on kirjassaan Samanaikainen tila 
(2008) on määritellyt paikallisuuden käsitteen tavalla, joka tarjoaa tämän työn kannalta 
mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen. On olennaista pyrkiä määrittelemään mitä pai-
kallisuudella tarkoitetaan, koska paikallisuus voidaan nähdä yhdeksi keskeiseksi teemak-
si keskikokoisten kaupunkien suunnittelussa.

Doreen Massey kyseenalaistaa käsityksen, jonka mukaan paikoilla olisi yksi identiteet-
ti, joka rakennetaan sisäänpäin kääntyneen historian pohjalta (2008, s.25). Tällaiseen 
taaksepäin katsovaan paikallisuus käsitteeseen on myös arkkitehdin helppoa tarttua. 
Kaupunkirakenteen ja rakennusten suunnittelussa tarjotaan representaatioita vanhoista 
rakenteista, perustellen ne paikan henkeä kunnioittaviksi. Representaatiossa tai vanhojen 
hyviksi havaittujen tilojen ”uudelleen suunnittelussa” ei ole mitään väärää ja näin voidaan 
luoda miellyttäviä ympäristöjä. Vaarana on kuitenkin, että paikallisuuden käsittämisessä 
kapea-alaisesti ei hahmoteta paikallisuuden monia mahdollisuuksia.

Massey tarjoaa paikallisuuden vertauskuvaksi kohtaamispaikkaa, risteystä, jossa niin 
globaalit kuin lokaalitkin sosiaaliset ja taloudelliset verkostot, historia sekä kulttuuri kohta-
avat. Hän lähtee ajatuksesta, että paikkaa ei tulisi rajata. Näin vältytään asetelmalta, jossa 
automaattisesti luodaan ero paikan ja sen ulkopuolen kesken. (2008, s. 17–31.) Tällaisen 
ajattelumallin pohjalta näyttäytyy esimerkiksi Sastamalan keskusta monipuolisena erilais-
ten asioiden ja yhteyksien kohtaamispaikkana. Sähköisen median kautta se on yhtey-
dessä koko maapalloon, siihen vaikuttavat niin valtakunnalliset kuin maakunnallisetkin 
alueidenkäyttöohjelmat sekä kaupunkitasolla tapahtuva toiminta ja päivittäinen elämä mu-
okkaavat Sastamalan keskustaa.

Paikallisuus on rajattomuuden lisäksi myös prosessi, jolla voi olla lukuisia identiteette-
jä (Massey 2008, s. 30). Tämä ajatus tarjoaa kaupunkisuunnittelulle positiivisen haas-
teen. Suunnittelulla tulisi luoda tiloja, jotka tarjoavat mahdollisuuden muuttuvalle paikalli-
suudelle. Tämän lisäksi jokainen kokee ympäristöään yksilöllisellä tavalla riippuen muun 
muassa sukupuolesta ja sijoittumisesta sosiaaliseen verkostoon (Massey 2008, s. 19–21). 
Sastamalan kohdalla voidaan ajatella esimerkiksi asukkaan iän vaikuttavan kokemukseen 
kaupungin identiteetistä. Suunnittelun näkökulmasta idea on helppoa tavoittaa, kun pohd-
itaan yhtä kaupunkitilan osaa useiden eri ihmisen näkökulmasta. Eläytymällä esimerkiksi 
eläkeläisen, torimyyjän tai lukiolaisen kokemukseen Sastamalan Torikeskuksesta voidaan 
kuvitella miten erilaisena tila näyttäytyy jokaisen kokijan kohdalla.
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Viimeisenä Massey korostaa, ettei paikkaa ja sen erityislaatuisuutta tule kieltää. 

”Paikalla on erityisyys, joka juontuu siitä, että kukin paikka on laajempien ja paikallisempien 
sosiaalisten suhteiden erityisen sekoituksen polttopiste. Juuri tämä sekoitus voi tuottaa yh-
dessä paikassa vaikutuksia, jotka muutoin eivät olisi toteutuneet. Kaikki nämä suhteet ovat 
viimein vuorovaikutuksessa paikan kasautuneen historian kanssa ja saavat tästä vuorovai-
kutuksesta uutta erityisyyttä. Tuo kasautunut historia on puolestaan kuviteltava kerros ker-
rokselta syntyneeksi erilaisten paikallisten ja laajempien yhteyksien tuotteeksi.” (Massey 
2008, s.31.) 

Paikan erityisyyden kautta on mahdollista suunnittelutyössäkin muodostaa suhde niihin 
globaaleihin teemoihin, jotka itsenäisinä ilmiöinä voivat tuntua vierailta. Hyvä esimerkki on 
Hynysen ja Villasen mainitsema lähiruoka teema (2012, s. 103). Lähiruoan tuottamista ja 
siihen liittyviä kulttuurisia piirteitä voidaan pitää ilmiönä, joka esiintyy maailmanlaajuises-
ti. Kuitenkin jokaisen paikan kautta se saa omat erityispiirteensä, jonka pohjalta ihmiset 
kokevat sen paikalliseksi.

Erityislaatuisuuden tunnistaminen ja paikallisuuden ymmärtäminen on tämän työn kann-
alta keskeistä, sillä lähtökohtana on, että keskikokoinen kaupunki tarvitsee omanlaisiaan 
suunnittelumalleja. Suunnitteluperiaatteena paikallisuuden korostamisen tulee olla erityis-
esti kaupunkisuunnittelun näkökulmasta rakennetun ympäristön historiallisten kerrostumi-
en tunnistamista mutta myös kaupunkirakenteen, toimintojen ja kaupunkikulttuurin pros-
essien huomioon ottamista sekä kaupungissa että ”ulkopuolella”. Voidaankin olettaa, että 
keskikokoisessa kaupungissa, kuten esimerkiksi Sastamalassa linkittyminen sekä pieniin 
kunnan alakeskuksiin ja toisaalta suhde maakuntatason suuriin kaupunkeihin luo hyvät 
edellytykset monipuolisen paikallisuus-käsityksen synnylle.
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4 Suunnitelmat

4.1 Yleissuunnitelma

0 1km

Karttaan on merkitty uudet rakennukset vaalealla ja tavoiteltava kevyenliikenteen yhteys vihreällä.
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Asemanseutu

Keskusta

Hopun alue

Asemanseudulla on tavoitteena ollut täydennys-
rakentamispaikkojen löytäminen sekä suunnitelman 
luominen asemanseudun kehittämiseksi. Lähtö-
kohtana on ollut arvokkaan kulttuuriympäristön 
nostaminen osaksi elävää kaupunkitilaa. Kevyen 
liikenteen verkkoa on täydennetty rannassa, jon-
ka avulla on täydennetty koko keskustan kattavaa 
pohjois-etelä-suuntaista kevyenliikenteen reittiä.

Keskustassa on täydennetty kevyenliikenteen 
reitistöä ranta-alueilla, jonka avulla on mah-
dollistettu ranta-alueiden parempi saavutettavuus 
ja sitominen osaksi kaupunkitilaa. Kirjan kaupunki 
-teeman pohjalta on luotu taidesuunnitelma, jonka 
avulla julkista tilaa on mahdollista elävöittää ja luo-
da sille vahvempi, kaupungin identiteettiin sitoutu-
va luonne.

Hopun alueella on rakentamattomalle jou-
tomaalle luotu täydennysrakentamissuunnitel-
ma. Tavoitteena on sitoa uusi kaupallisten 
toimintojen alue valtatien varrella osaksi kes-
kusta-aluetta ja näin kääntää keskusta-alueen 
laajenemisen suunta. Uusi liikenneyhteys 
järvelle on huomioitu mahdollisuutena, joka luo 
Hopun alueelle tärkeän liikenteellisen solmu-
kohdan. Toteutuessaan uusi yhteys korostaisi 
Hopun alueen merkitystä kaupunkirakenteessa 
ja siksi sen keskustamaisen luonteen kehittämi-
nen on tässä työssä ollut keskeinen tavoite.
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4.2 Paikallisuus ja arvokas kulttuuriympäristö
- Rautatiaseman seutu
Sastamalan keskusta-alueelle sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta kulttuuri-
ympäristöä, Tyrvään rautatieasema ja Vammalan kirkko. Erityisesti ensimmäisenä mainittu 
asemanseutu on tämän työn kannalta mielenkiintoinen kohde, sillä asemanseutu voidaan 
nähdä potentiaalisena täydennysrakentamiskohteena. Asemanseutu on varsin yhtenäin-
en kokonaisuus 1900-luvun alkupuolen rakennuksineen. Kulttuuriympäristö koostuu Tam-
pere-Pori radan varrelle syntyneestä maaseutuasemasta, jota rikastuttaa vesitorni, tiilinen 
osuuskaupan mylly sekä viljamakasiini.

Paikallisuuden potentiaalin hyödyntämiseksi alueella tulee kulttuuriympäristöä tarkastella 
laajemmin. Asemanseutu ei ole irrallinen muusta kaupunkirakenteesta vaan sen ympäristö 
on kehittynyt tiiviissä vuorovaikutuksessa radan syntymisen kanssa. Ensimmäinen lähtö-
kohta on huomioida keskustan pohjoispuoli entisenä Tyrväänä, joka eroaa luonteeltaan 
selkeästi keskustan eteläpuolisista osista. Asemakadun varrella, joka on selkeä pääväylä 
Vammaskosken sillalta rautatieasemalle, on löydettävissä monipuolisesti alueen histori-
asta kertovaa rakennuskantaa. Vanhimpina näistä on Raivion asuinalue, joka on syn-
tynyt 1800–1900-lukujen taitteessa ja liittyy osittain rautatieläisasutukseen. Rautatie on 
tuonut alueelle myös heti alusta alkaen sekä pientä että suurempaa teollisuutta, joista 
merkittävin nykypäivänä on edelleen toiminnassa oleva Vaneritehtaan alue. P.W.Gallènin 
rakennuttaman Jaatsin kustavilaistyylinen päärakennus on vuosilta 1867-68. Gallénit toi-
vat mukanaan alueelle puutarhaviljelyn, joka levisi myös Tyrväälle ja Karkkuun. Lisäksi 
alueella sijaitsee vuonna 1923 rakennettu entinen pappila ja sen vuonna 1890 rakennet-
tu kivinavetta, jossa toimii Tyrvään seudun museo. Uudempaa rakennettua kerrostumaa 
edustavat 60–70 lukujen kerrostalot, joiden myötä Jaatsinkatu rakentui. Viimeisimpänä 
tulokkaana ovat aivan Vammaskosken sillan läheisyyteen nousseet asuinkerrostalot.

Erityisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen kohdalla täydennys- ja korjausraken-
taminen voi usein johtaa siihen, että paikallisuus kutistuu historiallisen (nostalgian) repre-
sentaatioon tai täysin vanhalle alisteisiin suunnitteluratkaisuihin. Rakennettuja ympäristöjä 

Kartassa näkyy keskustan valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. vaalean ruskealla sekä erityisiä 
rakennushistoriallisia arvoja sisältävät kohteet punaisella.

Nuupala

Raivio

Tyrvään rautatieasema

Vammalan kirkko
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saatetaan pelkistää abstrakteiksi kokonaisuuksiksi, kuten ”puukaupunki” tai ”teolli-
suusympäristö”, jolloin alueen mikrohistoria ja ”aito” paikallisuus työntyvät taustalle (Ko-
ponen 2006, s. 235). Tässä työssä arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä on haluttu 
lähestyä nimenomaan paikallisuutta korostamalla, jolloin myös alueen täydennysraken-
taminen saa uuden näkökulman.

Olli-Paavo Koponen esittelee kirjassaan Täydennysrakentaminen – Arkkitehtuuri, histo-
ria ja paikan erityisyys (2006) Patrick Geddesin (1854–1932), joka on hyvä esimerkki 
paikallisuutta korostavasta kaupunkisuunnittelijasta. Vaikka hän olikin alun perin evoluu-
tiobiologi, toteutti hän useita kaupunkisuunnitelmia, joiden paikallisuutta korostavat suun-
nitteluperiaatteet sopivat myös tämän työn taustaksi. Geddesin ajatus oli, että kaupunki 
on kehittyvä organismi, jossa sekä menneisyys että tulevaisuuden lupaukset ovat läsnä. 
Geddesin yhtenä menetelmänä oli alue- ja kaupunkikartoitus, jossa pyritään selvittämään 
alueen sosiaalinen, kulttuurinen ja arkkitehtoninen kehitys paikallisesti. (Koponen 2006, s. 
84-85). Tämän työn kannalta Geddesin töissä on mielenkiintoista erityisesti historiallisesti 
arvokkaiden rakennusten näkeminen osana suurempaa aluetta ja kaupungin prosessia, 
jolloin niiden kehittäminenkin sitoutuu koko kaupungin kehittämiseen. ”Geddes uskoi on-
nistuneen kaupunkisuunnittelun pohjautuvan olemassa olevanrakennetun kokonaisuuden 
kehittämiseen, ei sen korvaamiseen kokonaan uudella rakenteella.” (Koponen 2006, s. 
85). Geddesin kehittämä säilyttävä kaupunkikirurgia vastusti laajoja purkusuunnitelmia 
tai toisaalta piti kaiken säilyttämistä mahdottomana, hän perustikin kaupunkisuunnittelus-
saan muuttamisen ja säilyttämisen huolelliseen paikan ”diagnoosiin” (Koponen 2006, s. 
87). 

Sastamalan kohdalla asemanseudun arvokas kulttuuriympäristö on voimavara, mutta 
sekin on osa laajempaa kaupunkialuetta, eikä sen kehitystä tule tarkastella muusta kau-
pungista irrallisena historiallisena saarekkeena. Asemanseudulla paikallisuus voidaan kat-
soa syntyvän vuoropuhelusta itse aseman ja sitä ympäröivän kaupunkirakenteen välillä. 
Suunnitelmassa tämä vuoropuhelu onkin otettu kantavaksi teemaksi. Aseman korttelia on 
haluttu täydennysrakentamisen keinoin nostaa houkuttelevammaksi kohteeksi asukkaille 
ja eri toimijoille. Lisäksi Asemakadun varren suhteellisen tiivistä, urbaanimpaa tunnelmaa 
on haluttu vaalia, jolloin se säilyisi edelleen keskustamaisena ja aktiivisena osana kau-
punkirakennetta. Kuitenkin pohjoispuoli on kehittynyt pitkään nimenomaan Tyrväänä ja 
eroaa luonteeltaan selkeästi Vammalan puolen kehityksestä (Mäkelä 2000, s. 25). Tätä 
eroa ei ole suunnitelmissa haluttu hälventää vaan päinvastoin se on nähty keskus-
ta-alueen rikkautena, jossa eriluonteiset kaupunkitilat kertovat kaupungin kehityksestä.

Asemanseutu on alusta asti kerännyt ympärilleen runsaasti vaihtelevia toimijoi-
ta, ratayhteys voidaankin nähdä yhtenä tärkeimpänä aluetta kehittäneenä elementtinä. 
Rataliikenteen vähennyttyä ja aseman autioiduttua on sen merkitys kaupungissa hiipunut. 
Jos halutaan kuitenkin olettaa, että rataliikenne vilkastuu ja siitä tulee esimerkiksi var-
teenotettava liikkumisen vaihtoehto työmatkalaisille, tulee asemanseudun merkitys jälleen 
korostumaan. Tämä tulevaisuuden visio on otettu tämän työn suunnitelmien lähtökohdak-
si. Näin ollen on asemanseudun kehittäminen kaupunkisuunnittelun keinoin tärkeää, kos-
ka se voidaan nähdä yhtenä keskeisimmistä kaupunkiin saapumisen paikoista
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Näkymä kaakosta tiiviille pientaloalueelle. Keskellä sijaitseva rakennus voi palvella kaikkia korttelin asukkaita esimerkiksi työpajatila-
na, kerhohuoneena tai varastona. Myös pysäköintialue on keskitytetty, jolloin pihatiet on saatu pienipiirteisimmiksi.



Neljäkerroksiset rakennukset on 
suunniteltu tiivistämään katuti-

laa liikenteen solmukohdassa.
Alimmat kerrokset voivat toimia 

liike- ja työtiloina, ylemmät 
asuintiloina.

Noppamaiset puolitois-
takerroksiset pientalot 

täydentävät Raivion 
pientaloaluetta.

3-5 kerroksiset raken-
nusmassat täydentävät 
Asemakadun katutilaa. 

Rautatieaseman ympäristöä on täydennetty 
lännessä puolitoistakerroksisin pientaloin, 
jotka sijoittuvat eri koordinaatistoon uuden 
rakenteellisen kerroksen merkiksi. Idässä 
pienkerrostalot täydentävät katutilaa sekä 
yhdistävät asemanseudun eheämmäksi 
kokonaisuudeksi.

Kolme- ja neljäkerroksiset asuin-
rakennukset pitävät sisällään myös 
mahdollisuuden pieniin liike- tai 
työtiloihin.

Noppamaiset puolitoistakerroksi-
set pientalot muodostavat tiiviin 

korttelitilan. Pientaloille on 
suunniteltu yhteistila sekä 

keskitetty pysäköintialue korttelin 
keskelle.

Kievari Liekorannassa on jo 
matkailupalveluja, joita voisi 
kehittää lisäämällä majoitus-
tiloja pihapiiriin. Lisäksi ran-
taan sijoittuva paviljonkiraken-
nus voisi tukeutua Liekorannan 
palveluihin. Rantaan on myös 
suunnitteilla palvelu, joka tar-
joaa mahdollisuudet melontaan 
Liekovedellä.

Puolitoistakerroksiset pien-
talot rannan läheisyydessä ovat 
saaneet innoituksen vanhoista 
venevajoista.

Jaatsinkadun pohjoispuolella on viisiker-
roksinen asuintalo, jolla on pyritty muut-
tamaan kadun rytmiä. Pysäköintialue on 
sijoitettu rakennuksen taakse toisin kuin 
ympäröivissä kerrostaloissa.
Rannan puolella on kaksikerroksisia 
rivitaloja tiivistämässä katutilaa.

Kaksikerroksiset rivitalot 
täydentävät Jaatsinkatua., josta 
on suunnitelmassa haluttu luoda 

tiiviimpi rakennettu katutila, joka 
ei kuitenkaan kilpaile kaupunki-
maisemman Asemakadun kanssa. 

Rannan viherväylää on haluttu kehittää 
siten, että se muodostaa selkeän yhteyden 

asemalle saakka. Näin muodostuu siis 
kolme eriluenteista yhteyttä rautatiease-

malta Vammaskosken sillalle: Asemakadun 
kaupunkimainen yhteys, Jaatsinkadun tiivis   

katutila sekä kevyenliikenteen rantareitti.

Toiminnot
Asuminen

  Huolto- ja yhteistilat
Sekoittuneet toiminnot

Palvelut
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4.3 Kaupunkikulttuuri keskusta-alueen kehittäjänä 
– soutamalla runomatineaan?
Paikallinen kulttuuritoiminta on tunnustettu keskeiseksi vetovoimatekijäksi pienempien 
paikkakuntien kohdalla (Karppinen et al. 2010, s. 60-62). Sastamalan kohdalla yksi suuri 
kulttuuriteema on kirjat ja kirjallisuus. Tämä näkyy muun muassa tapahtumina kuten Van-
han kirjallisuuden päivät ja nuorille suunnattu Kirjaset, keskustasta löytyy myös 
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi sekä Mauri Kunnaksen töiden ympärille keskittyvä 
Herra Hakkaraisen talo. Näiden lisäksi löytyy Sastamalasta pienimuotoisempia kirjallisia 
tapahtumia, kirjakauppa sekä antikvariaatti ja Vammalan kirjapaino.

Mielenkiintoinen vertailukohta on Pikkukaupunkien virikekirjassa esitelty Hay-on-Wyen 
pieni kaupunki Walesissa, joka on kehittynyt oman määritelmänsä mukaan maailman 
kirjapääkaupungiksi. Richard Booth perusti taantuvaan kaupunkiin useita kirjakauppo-
ja 1960-luvulla tarkoituksenaan jalostaa tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä, pian hän kuitenkin 
oivalsi kirjakauppojen muutkin mahdollisuudet. Vanhaan linnaan syntyi pikku hiljaa maail-
man suurin kirjakauppa ja nyt kaupunki houkuttelee vuosittain 700 000 kirjan ystävää, joista 
kolmasosa saapuu ulkomailta. Konseptia on pidetty yhtenä Britannian menestyneimmistä 
matkailunedistämishankkeista ja sitä on varioitu jo noin 20 pikkukaupungissa ympäri maail-
man. (Karppinen et al. 2010, s. 62). Myös Hay-on-Wye:lla on vuosittainen festivaali tapahtu-
ma. Se kokoaa yhteen, ei ainoastaan kirjailijoita ja kirjoista kiinnostuneita, vaan myös muita 
kulttuurialan toimijoita (www.hayfestival.com 2012).

Kuvataideakatemian rehtori kirjoitti vuonna 2004 kaupunkitaiteen olevan ”…luonteeltaan 
erittäin monimuotoista. Se on yksi nykytaiteen uusia keskeisiä alueita, jonka läsnäolo ja 
näkyvyys erityisesti eurooppalaisissa suurkaupungeissa on erittäin merkittävää. Periaat-
teessa kyse on taiteellisesta teosta, joka tapahtuu totutun valkoisen kuution (museo tai 
galleria) ulkopuolella. Tällöin taide hakeutuu osaksi yhteiskuntaa, osaksi ympäristöään. 
Kaupunkitaide pyrkii kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen, haluten kyseenalaistaa, 
herättää ja kannustaa. Taide tuottaa elämyksiä, erilaisia tapoja olla tässä ja nyt.” (Hannula 
HS/mielipide 2004). Määritelmä sopii myös tämän työn suunnitelmaan, vaikka tavoittee-
na ei olekaan ainoastaan kuvataiteen tuottaminen kaupunkitilaan. Määritelmässä esitet-
ty tavoite hakeutua (taiteella) osaksi ympäristöä sopii myös julkisen tilan suunnitteluun, 
kuten esimerkiksi julkisen tilan kalusteiden muotoiluun ja ylipäätänsä paikan erityisyyden 
lisäämiseksi suunnittelun keinoin.

Tässä työssä kaupunkikulttuuria on haluttu kehittää erityisesti konkreettisien paikkojen 
kautta. Vaikka tapahtumat ovatkin merkittävä, ellei jopa merkittävin, näkyvä Sastamalan 
kaupunkikulttuurin ilmentymä, on sitä haluttu tässä työssä laajentaa koskemaan myös 
itse kaupunkitilan suunnittelua. Voidaan myös ajatella, että kaupunkikulttuurin tulee kuu-
lua kiinteästi osaksi keskusta-alueiden suunnittelua ja se on yksi urbaanin tilan 
merkki. Suunnitelmassa on otettu huomioon kaupungin taholta esitetty toive saattaa järvi-
maisemat osaksi keskusta-aluetta. Edellä mainitut tavoitteet mielessä on keskusta-alueelle 
suunniteltu kevyen liikenteen reitti, jonka tarkoituksena on luoda ”kehykset kaupunkikulttuu-
rille”. Periaatteena on ollut etsiä jo olemassa olevasta rakenteesta kehittämistä vailla olevia 
paikkoja, jotka pienillä toimilla voisivat nousta aktiivisemmaksi osaksi kaupunkitilaa.
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Torikeskuksen länsipuolen puistoa on haluttu kehittää nykyistä viihtyisämmäksi ja lisätä jo olemassa olevan yhteyden hou-
kuttelevuutta. Torikeskuksen läpikulkua voisi lisätä täydennysrakentamalla sekä kohentamalla länsipuolista sisäänkäyntiä. 
Puiston kivipatsaat on haluttu tuoda paremmin esiin “kehystämällä“.  Kehykset toimivat istutusalustoina sekä julkisen tilan 
kalusteina.
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Rantareitin elävöittäminen 
kirjainpalikoilla.

Satama-alueella on jo  
toimintoja, jotka ovat hyvä osa 

kevyenliikenteenreitin elävyyttä.

Suomalaisen kirjan museo 
Pukstaavi ja Herra Hakkaraisen talo 

ovat olennainen osa Sastamalan 
kirjan kaupunki -imagoa.

Vammalan kirkko kuuluu 
valtakunnallisesti 
merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin. 
Se on merkittävä osa 
Sastamalan 
keskusta-alueen 
rantamaisemaa.

Rannan läheisyydessä oleva pieni 
luoto on sidottu osaksi rantareittiä.

Torikeskuksen länsipuolella 
sijaitsevaa puistoa on haluttu 
kehittää houkuttelevammaksi, 
jolloin torikeskuksen läpäisevä 
yhteys korostuisi ja keskusta 
sitoutuisi paremmin 
ranta-alueisiin.

Kaalisaari on oivallinen virkistysalue 
aivan keskustassa.

Kaupunkitaiteen keinoin on haluttu vahvistaa Sastamalan kirjan kau-
punki -imagoa. Vaikka suunnitelmat kohdentuvat ydinkeskustan alueel-
le, voisi samantapaisia keinoja soveltaa muillekin keskusta-alueille. 
Kaupunkitaide voi olla myös väliaikaista, ranta-alueet tarjoaisivat 
hyvät puitteet erilaisille tapahtumille. Esimerkiksi olisi hauskaa jos 
paikalliset koululaiset intoutuisivat tekemään taidetempauksen, jossa 
kirjan teemasta ponnistavat teokset valloittaisivat julkista kaupunkiti-
laa.
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Rantareitin piristykseksi on suunniteltu kirjainpalikoita, jotka toimivat sekä kaupunkitaiteena että julkisen tilan kalusteina.
Pieni luoto keskustan länsipuolella on haluttu tehdä saavutettavammaksi, jolloin kaupunkilaisten on helpomapaa tavoittaa 
ympäröivät järvimaisemat. Luodon pieni paviljonki voi toimia tapahtumapaikkana ja sieltä on mahdollista pitää 
esimerkiksi esityksiä, joita voi tulla katsomaan vaikkapa soutuveneellä



4.4 Epäpaikasta paikaksi – joutomaasta bulevardiksi

Marc Augé on tutkinut ja määritellyt epäpaikan käsitteen. Yksinkertaistetusti hänen ajatukse-
na on, että epäpaikka on tilaa, josta puuttuu paikka (paikan tuntu) (Augé 1995). Sastamalan 
kohdalla tällaiseksi epäpaikaksi voidaan mieltää Vammalantien ympäristö etelästä saavut-
taessa. Ympäröivät teollisuusalueet ja liiketilat ovat jättäneet tienvarrelle runsaasti joutomaa-
ta, jolla ei ole selkeää luonnetta eikä käyttötarkoitusta. Alue on kuitenkin liikenteellisesti hyvin 
saavutettavissa ja sen tiivistäminen täydennysrakentamisen keinoin voidaan nähdä tavoitel-
tavana.

Epätila käsitteenä herättää varsin negatiivisen vaikutelman. Se toimii kuitenkin hyvänä pei-
lauspintana paikallisuuteen perustuvalle suunnittelulle, kun pohditaan suurempien rakenta-
mattomien alueiden kehittämistä. Vammalantien ympäristökään ei ole täysin irrallaan muusta 
kaupungista kehittynyt tila, jolle olisi mahdotonta löytää mitään yhtymäkohtia muuhun kau-
punkirakenteeseen. Tarkoituksena onkin kiinnittää huomiota siihen, ettei rakentamattomil-
lakaan alueilla tarvitse suunnittelua nyhjätä tyhjästä, vaan paikallisuuden piirteet voivat olla 
lähtökohtana sielläkin. 

Ohjenuorana voikin toimia Hynysen ja Villasen suunnittelumatriisissa esittelemä periaate, 
jossa alueen kehittäminen nähdään koko kaupunkia hyödyttävänä toimintana (Hynynen 
2012, s. 107-111). Näin vältytään paikallisuuden sivuuttamiselta ja alueen kehittämisestä 
muusta kaupungista irrallisena sekä toisaalta vältytään kopioimasta ympäröivää kau-
punkirakennetta suoraan tyhjilleen jääneelle alueelle. Sastamalan kohdalla Vammalantien 
varsi on nähty teollisuuden, suuremman liikerakentamisen ja urbaanimman asuinrakenta-
misen kohtaamispaikkana. Sen tuli muodostua luontevaksi osaksi pohjoisessa jatkuvaa 
tiiviimpää kaupunkirakennetta ja Vammalantien tulisi olla luonteeltaan pääkadunomainen. 
Lisäksi olemassa olevat viheralueet on koettu luonteeltaan heikoiksi ja niiden kehittäminen 
on nähty tavoiteltavana.
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Toiminnot
Asuminen
Huolto- ja yhteistilat
Sekoittuneet toiminnot
Palvelut
Kaupalliset toiminnot
Puistoaukio

Karttaan on merkitty suunnitellut uudet rakennukset toiminnoittain. Sekoit-
tuneet toiminnot on ajateltu siten, että niissä on mahdollista asumisen lisäksi 
olla joustavasti liike-/työ-/pajatiloja.  Sastamalassa jo olemassa oleva auto-

talliyrittäminen on hyvä esimerkki toimintojen yhdistymisestä. 
Mielenkiintoista olisikin löytää vastaavanlaiselle toimintojen sekoittumiselle 

rakennussuunnittelun kautta uusia muotoja.
Vihreät pisteviivat osoittavat yhteydet rannassa kulkevaan kevyenliikenteen 

verkostoon. Punaiset katkoviivat osoittavat rakenteila olevat uudet kauapalli-
set yksiköt. Sininen pisteviiva osoittaa mahdollisen uuden, 

Rautaveden ylittävän, tieyhteyden.
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Itsenäisyydentien eteläpäähän on suunniteltu 
3-4-kerroksisia täydennysrakennuksia katutilan 
tiivistämiseksi.

Kaupallisen rakennuksen edus-
talle on suunniteltu puistoaukio, 

jonne on mahdollista  sijoittaa 
esimerkiksi 

kirjan kaupunki -teemaan 
sopivia kirjainveistoksia tilan 
elävöittämiseksi sekä julkisen 

tilan kalusteiksi.

Puistoalue sitoo 
Marttilan pientaloalueen 
kaupunkimaisemmaksi 
suunniteltuun Vammalantien 
ympäristöön.

Katutila on suunniteltu Vammalantien varrella 
polveilevaksi, jolloin se tarjoaa keävelijöille sekä 

pyöräilijöille vaihtelevaa liikkumisympäritöä.
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Yllä näkymä etelästä Vammalantien suuntaan. Viereisellä sivulla on tarkempi osa-alueen suunnitelma. Julkisia kaupunki-
tiloja on jäsennelty muun muassa aukioiden sekä puistojen ympärille. Hulevesialtaita (merkitty sinisellä) on sijoitettu sekä 
julkiseen tilaan että korttelipihoille. Lisäksi on varattu alueita kaupunkiviljelyyn ja korttelipuutarhoille. Pysäköintialueet 
on pyritty järjestämään siten, etteivät ne olisi hallitsevia katuympäristössä tai korttelipihoilla. Tämän vuoksi on paikoin 
suunniteltu hyvinkin keskitettyjä pysäköintiratkaisuja, jotta piha-alueet on saatu järjestettyä viihtyisimmiksi viheralueiksi. 
Toisaalta keskistetty pysäköinti mahdollistaa myös sen, että jos pysäköintitarve vähenee, on alueita helpompi ottaa muuhun 
käyttöön.



5 Loppusanat
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Paikallisuuden valikoituminen diplomityön keskeiseksi teemaksi tapahtui lähes 
huomaamatta. Uskon, ettei se kuitenkaan ollut täysin sattumanvaraista. Paikan olemuk-
sen tavoittaminen on keskeisiä haasteita arkkitehdin työssä. Usein se kuitenkin hiipii 
sivulauseisiin ja ”paikan henki” kummittelee suunnitelmista puhuttaessa kuin varmuuden 
vakuudeksi. Doreen Massey määritelmä paikallisuudesta (2008) antoi avaimia paikalli-
suuden käsittelyyn sekä suunnittelu- että analyysivaiheessa. Keskeisimpänä oivalluksena 
oli pyrkiä ymmärtämään paikallisuus prosessina ja mitä se merkitsee esimerkkikaupunki 
Sastamalan kohdalla.

Analyysivaihe sekä yhteistyö Sastamalan keskusta-alueen toimijoiden kanssa toivat 
näkyväksi sen prosessin, joka on johtanut nykytilanteeseen. Paikallisuuden näkökulmas-
ta tarkasteltuna tämän hahmottaminen oli erittäin tärkeää, sillä tehdyt suunnitelmat aset-
tuvat osaksi tätä jatkumoa ja ne tulevat omalta osaltaan vahvistamaan tai heikentämään 
olemassa olevia kehityskulkuja. Vaikka keskusta-alueen suunnittelu oli heti työn alusta 
asti tavoitteena, koin kuitenkin tärkeäksi pohtia mitä merkityksiä keskusta-alueen kehit-
tämisellä on (luku 3).

Keskusta-alueen kehittämissuunnitelmissa on pyritty kohdentamaan keskusta-alueella ne 
paikat, joiden kehittäminen hyödyntää koko keskustan elinvoimaisuutta. Suunnitelman ja-
kaantuminen kolmeen osaan muodostui tämän kautta. Yleissuunnitelma voidaan nähdä 
horisontaalisena tasona, joka luo Sastamalalle edellytyksiä toimia houkuttelevana kau-
punkina seututasolla. Tarkemmat osa-alueiden suunnitelmat ovat vertikaalinen läpileik-
kaus, jossa on pyritty vahvistamaan paikoista löytyviä positiivisia prosesseja. 

Sastamalan keskusta-alueen tarkastelu seutukaupungin näkökulmasta on osoittanut, 
että seutukaupunkeihin liittyy kaupunkitilallista rikkautta, joka syntyy kaupunkimaisen ja 
maaseutumaisen ympäristön vuoropuhelusta. Keskusta-alue on myös ollut erityisen hyvä 
tarkastelualue, koska siellä kaupunki ja maaseutu ovat keskustelleet jo pidemmän aikaa. 
Suunnittelun kannalta on ollut haasteellista löytää tasapaino nähden kahden elementin 
välillä. Kuitenkin jo olemassa oleva ympäristö osoittaa, että parhaimmillaan nämä kaksi 
synnyttävät rakennettua ympäristöä, joka on enemmän kuin osiensa summa. Suunnittelun 
tavoitteena onkin ollut vaalia tätä monipuolisuutta ja luoda uusi kerros (seutu)kaupunkiti-
laa, jossa on läsnä sekä kaupunkimaiset piirteet elävinä kaupunkitiloineen että väljemmin 
rakennetut maaseutumaisemat.
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Ei maailmasta
 ei kielestä
vaan mielestä

Ei asioista
 ei kuvista
vaan paikasta, jossa ne ovat

- A. W. Yrjänä -

Doreen Massey vertasi paikallisuutta kohtaamispaikkaan (2008) ja mielestäni paikallisuu-
teen perustuva suunnittelu vaatii nimenomaan kohtaamista. Suunnittelija voi analysoida 
suunnittelukohdetta kirjallisen materiaalin pohjalta ja maastokäynneillä, mutta yhtä tärkeää 
on kohdata ne kaupunkilaiset, joiden ympäristöä ollaan suunnittelemassa. Diplomityön 
aikana olisikin ollut mielenkiintoista järjestää enemmän keskustelutilaisuuksia ja työpajo-
ja, joissa kaupunkilaiset osallistuisivat kaupunkitilan merkityksien avaamiseen ja paikko-
jen kehittämiseen. Valitettavasti (työn tekijän) ajalliset resurssit tulivat kuitenkin vastaan 
tällaisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Tämän vuoksi yhteistyössä Sastamalan kaupungin 
kanssa järjestetty seminaari keskusta-alueen toimijoille sekä keskustelut kaupunkisuun-
nittelun työntekijöiden kanssa olivatkin erityisen antoisia työn tekemisen kannalta.

Keskeisintä diplomityön tekemisessä on ollut huomata, kuinka suunnitelmat asettuvat aina 
osaksi jo käynnissä olevaa prosessia. Uusilla suunnitelmilla kuljetetaan paikkaa johonkin 
suuntaan, tämän vuoksi on tärkeää pohtia mitä halutaan vahvistaa ja mitä ei. Vaikka suun-
nittelijalla ei ole tulevaisuuden paljastavaa kristallipalloa, on oltava tietoinen, että pienim-
milläkin suunnitteluratkaisuilla on monitahoisia vaikutuksia ympäristöön ja sen käyttäjiin. 
Perehtymällä paikallisuuden prosessiin suunnittelukohteessa voidaan pahimmat ylilyönnit 
ja harha-askeleet välttää sekä ennen kaikkea säilyttää ja hyödyntää sellaisia olemassa 
olevia hyviä ominaisuuksia, jotka ovat saattaneet syntyä pitkienkin aikojen saatossa.
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