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ISONNIEMEN KANERVALAHDEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVA JA 
ASEMAKAAVAN MUUTOS  
- PALAUTERAPORTTI  
Kaavaluonnos ja OAS, nähtävillä 14.12.2017 – 2.1.2018 

 
 

A. Luonnosvaiheessa jätetyt viranomaisten kommentit 

A1. Elenia Lämpö Oy 

Elenia Lämpö Oy:llä ei ole kommentoitavaa alueen kaa-
voitukseen liittyen, koska yhtiöllä ei ole toimintoja tämän 
alueen läheisyydessä. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 
 

A2. Pirkanmaan pelastuslaitos 

Pelastuslaitoksella ei huomauttamista kaavaan. Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan.   

A3. Pirkanmaan maakuntamuseo 

Kaava-alue sijoittuu aiemmissa inventoinneissa arvok-
kaaksi todetun avoimen peltomaiseman sekä 1920-
luvulta peräisin olevan entisen kunnalliskodin väliselle 
vyöhykkeelle, näkyvälle paikalle Satakunnantieltä avautu-
vaan maisemaan. Uudisrakentaminen sijoitetaan suunni-
telman mukaan peltoaukean kaakkoiskulmaan ja suuri 
osa avoimesta maisematilasta jää rakentamattomaksi. 
Maakuntamuseo katsoo, että suunnitelma mahdollistaa 
kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen säilymisen koh-
tuullisella tavalla edellyttäen, että MA-merkintään liite-
tään vielä asianmukainen maiseman ominaispiirteiden 
säilyttämiseen velvoittava määräys. 

Kaava-alue on tarkastettu Mäntän vuoden 1997 arkeolo-
gisessa inventoinnissa ja pääosin myös v. 2013 täyden-
nysinventoinnissa, jossa on käytetty päivitettyjä inven-
tointiohjeita. Alueelta tunnetaan yksi kivikautinen irtolöy-
töpaikka, jota ei merkitä kaavaan. Alue on pääosin peltoa, 
mutta sen kaakkoisosassa on jonkin verran peitteistä, ra-
kentamatonta maastoa, jota raportin perusteella ei ole 
tarkastettu vuonna 2013. Jos kaavaprosessin yhteydessä 
tulee tietoa tai havaintoja ko. alueella olevista jäännöksis-
tä/rakenteista (esimerkiksi kuopista, kiviröykkiöistä, van-
hoista kivijaloista), tulee niistä viipymättä olla yhteydessä 
maakuntamuseoon. 

 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. MA-
korttelialuemerkintää täydennetään maise-
man ominaispiirteiden säilyttämisen osalta. 
Poistetaan kaavakartalta kivikautinen irtolöy-
töpaikka -merkintä. 

 

 

A4. Pirkanmaan liitto 

Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa kyseisen asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta eikä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 
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A5. Tekninen lautakunta 

Kaavaluonnoksessa ei ole esitetty, kuinka hulevedet käsi-
tellään. Kaavaehdotuksessa tulee esittää ratkaisu alueen, 
erityisesti katu-alueen ja tonttien, hulevesien käsittelystä.  

Kanervalahden alueen toteuttamisessa tulisi ottaa huo-
mioon voimassa oleva pellonvuokrasopimus siten, että 
kyseisten lohkojen viljely voisi mahdollisuuksien mukaan 
jatkua sopimuskauden loppuun. Kokonaistaloudellisuus 
vaikutuksissa on kuitenkin otettava huomioon. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Hulevesien käsittelyn 
osalta täydennetään kaavamerkintöjä.  
 

 
 
 




