
   
 

      

  Kunta :  MÄNTTÄ-VILPPULAN kaupunki  

  Ti la :  JUSSILA  508-405-4-74 

 J U S S I L A N    R A N T A - A S E M A K A A V A N  

 K A A V A S E L O S T U S                                                                

       

             Kaavan nro R21/2015 

                                 Vilppula 14.7.2015  (täydennetty 25.8.2015) 

  

     Maankäyttötoimisto   Simo  Järvenpää 

Pukkilankatu  2,  35700   VILPPULA 
03 4716263, 0400 336102 
simo.jarvenpaa@phpoint.fi      

terhi
Typewritten Text
Tullut voimaan 23.12.2015

terhi
Typewritten Text

terhi
Typewritten Text



   
 

    



   
 

2  
J U S S I L A N   R A N T A - A S E M A K A A V A N   K A A V A S E L O S T U S  
   
Kunta: MÄNTTÄ-VILPPULAN kaupunki 

Alue: NIEMENKYLÄ 

Tila: JUSSILA  508-405-4-74 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 
Alueen nimi:  Niemenkylä 
Kaavan nimi:  Jussilan ranta-asemakaava 
Maanomistaja: Jouni Ekman, Vuorenpää 10  42100 JÄMSÄ  
 
Kaavan laatija: Maanmittausteknikko Simo Järvenpää, Pukkilankatu 2  
  35700 VILPPULA 
 
Kaavan vireille tulo:  
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 23.4.2014 Pirkanmaan  ELY –keskuksessa. 
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on 10.3.2014  käsitellyt osallistumis-  ja arviointisuunni-
telman  ja asettanut sen julkisesti nähtäville.      
Kaavan nro R21/2015. 
 

        1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
Kaava-alue sijaitsee Mäntän pohjoispuolella noin kahdeksan  kilometrin etäisyydellä  Nie-
menkylässä. 

 
2.  SUUNNITTELUTILANNE JA AIEMMAT SELVITYKSET 
 2.1  M A A K U N TA K A A V A 

Ranta-asemakaavoitettava alue kuuluu Pirkanmaan liiton suunnittelualueeseen.   
                                   

                                                        

 

Maakuntakaava on hyväksytty 9.3.2005 maakuntavaltuustossa ja vahvistettu 29.3.2007 val-
tioneuvostossa. Kaavassa ei ole nyt suunniteltavalle alueelle varauksia. 
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2.2   RANTAOSAYLEISKAAVA 
 
 

            
 
Ranta-asemakaavoitettavalla alueella  on voimassa oikeusvaikutteinen ranta-
osayleiskaava, jonka Mäntän kaupunginvaltuusto on 17.8.1992 hyväksynyt ja Hä-
meen lääninhallitus 11.12.1992 vahvistanut. 

                                             
 

2.3 R A N T A – A S E M A K A A V A T 
         Alueella ei ole ranta-asemakaavaa. 

 

          2.4 R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S 

Mänttä-Vilppulan kaupungin alueelle on kaupunginvaltuusto 16.11.2009 hyväksynyt       
rakennusjärjestyksen ja se on 8.1.2010  kuulutettu voimaan.        

 
3.  LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1  K I I N T E I S T Ö N  M U O D O S T U S   
Jussilan tila on muodostettu  Kiesilän tilasta v. 1923 suoritetussa 
lohkomistoimituksessa.  Tilasta ei lohkottu muodostumisen jälkeen uusia tiloja.    
 
3.2   T E H D Y T  S E L V I T Y K S E T  
3.2.1 Luontoselvitykset (liitteet 3 ja 4) 
Alueelle  on  tehty kesällä 2014 luontoselvitys, jossa on tarkasteltu kasvillisuus sekä 
selvitetty eläimistöä ja maisematekijöitä.  
Keväällä 2015 on tehty selvitys alueen vesi- ja maalinnustosta.  
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3.2.2 Muinaisjäännösinventointi 
Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan todennut kiinteiden muinaisjään-
nösten osalta, että kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolailla rauhoitettuja kiin-
teitä muinaisjäännöksiä.  
Museon tietojen perusteella alueella ei ole tarvetta tehdä arkeologista inventointia. 
Mikäli hanke etenee esitettyjen periaatteiden mukaisesti, Pirkanmaan maakuntamu-
seo ei ole jatkossa osallinen siihen. 

 
 
3.2.3 Pohjakartta  
Ranta-asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta mittakaavassa 1:2000, 
jonka Mänttä-Vilppulan kiinteistöinsinööri on  13.10.2014 hyväksynyt.  Kartan koor-
dinaattijärjestelmä on ETRS-GK24,  korkeusjärjestelmä on N2000. 

 

3.3  R A K E N N E T T U    Y M P Ä R I S T Ö 

   

 
 
 

                          
                                                                   
 
Jussilan tilan pihapiirin rakennukset ovat olleet viime vuodet asumattomina. Nykyi- 
sen  omistajan toimesta ne otettu uudelleen käyttöön.  
Pihapiirissä ovat päärakennus, aitta, liiteri, entinen navetta ja kellarirakennus sekä 
tien länsipuolella saunarakennus. 
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3.4  L U O N N O N Y M P Ä R I S TÖ  
 

        
 
Kaavoitettava alue on pääosaltaan mustikkatyypin metsämaata. Paikoin on lehto-
maisia, pienialaisia metsäkuvioita. Niemenkyläntien varressa on entistä, puskittunut-
ta peltoa, jolle istutetaan keväällä 2015 kuusta. Alueen pohjoisosassa noin kolmen 
hehtaaria suuruinen taimisto, jolla kasvaa 10-20 vuotiasta kuusta ja koivua.  
     

                      
                                  
Talouskeskuksen ja rannan välisellä alueella sijaitsee koivulle n. 30 vuotta sitten istu-
tettu entinen pelto. 
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Metsämaa rantaviivasta noin 30-40 metrin levyisenä on loivasti nousevaa, rehevää 
mustikkatyypin metsämaata, jonka takana on 60-70 vuotiasta mäntyä ja kuusta kas-
vavaa metsämaata. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat kanerva, mustikka ja puolukka.  
 
 
                                                        

                        
Ranta vesialueella on kovapohjaista, kivistä, loivasti syvenevää ja sillä on vähän vesi-
kasvillisuutta.   
 
                                                                                        
 
 

                        
         
                        Rannan takamaaston kasvillisuus ja puusto on monipuolista.                              
                  
3.4.2  ELÄIMISTÖ  
Alueen eläimistö on esitetty luontoselvityksessä. Liito-oravasta alueella ei selvityksen 
yhteydessä tehty havaintoja. Linnustosta on laadittu keväällä 2015 erillinen selvitys. 
 

4. TAVOITTEET 

4.1 YLEISTÄ 
Kaavan tavoitteena on sovittaa yhteen maanomistukseen liittyvä kestävän kehityk-
sen mukainen rakennusoikeus, jokamiehen oikeudella tapahtuva luonnossa liikkumi- 
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nen, alueella tapahtuva veneily ja kalastus sekä alueen luonto- ja maisema-arvojen 
säilyttäminen.  

  
Kaavaratkaisun tavoitteena on, ettei sillä aiheuteta kirkasvetisen karun järven veden 
erittäin hyvän vedenlaadun heikentymistä. Vesialueella suojelun toteutuskeinot  pe-
rustuvat vesilakiin ja koskien suojelulakiin.  
 

 

5.  RANTA-ASEMAKAAVA JA SEN PERUSTELUT 

5.1.  YLEISPERUSTELU 

Lähtökohtana on ollut rakentamisen ja muun maankäytön ohjaaminen Jussilan  tilan  
luonnonympäristöön ja maisemaan sopivaksi asetettujen tavoitteiden ja Mäntän 
rantaosayleiskaavan mitoituksen mukaisesti.  
 
Kaavoitusta  varten alueesta  on  laadittu mittakaavassa  1:2000 pohjakartta.   
 
Alueella on suoritettu  selvitys  alueen  luontoarvoista.  Selvityksessä on paikannettu    
rantavyöhykkeen luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät kohteet. Selvitys  
ohjaa rantarakentamista siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin alueen luon-
toon  ja maisemaan. Selvityksen perusteella rantakaava-alue on melko tavanomaista 
eikä sisällä erityisiä luontoarvoja. 
 
Alueen linnusto vastaa hyvin tyypillisen länsisuomalaisen tai järvisuomalaisen vesi- ja 
metsäluonnon linnustoa sekä lajistoltaan että runsaudeltaan. Alueelta ei löytynyt 
uhanalaisia lintulajeja. Vesilintujen elinolosuhteet otetaan huomioon osoittamalla 
Lahdenpohjan ranta-alue maa- ja metsätalousalueeksi. Maalinnuston osalta kaava- 
ratkaisu aiheuttaa vain vähäisen muutoksen niiden elinolosuhteisiin.  
 
Alueen maisemalliset tekijät otetaan huomioon suojaavan rantapuuston säästämisellä. 
Kaava-alueella ei ole erityisiä maisemallisia kohteita, jotka rajoittaisivat rakentamista. 
 

 

5.2. KOKONAISMITOITUS 
Mitoitus perustuu ranta-asemakaavoitettavalla alueella voimassa olevaan 
oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan mitoitukseen. Mäntän kaupunginvaltuusto 
on 17.8.1992 hyväksynyt ja Hämeen lääninhallitus 11.12.1992 vahvistanut 
rantaosayleiskaavan. 
Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on suoritettu mitoitustarkastelu, jonka mukaan 
Jussilan tilalla on kokonaisrakennusoikeutta 3,7 loma-asunnon rakennuspaikkaa. 
Osayleiskaavaehdotuksessa tilalle osoitettiin tilan rantasaunan lisäksi kolme uutta 
rakennuspaikkaa.  
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Silloinen maanomistaja jätti kaavaehdotuksesta muistutuksen, jossa hän esitti 
lisärakennusoikeuden poistamista. Osayleiskaavassa on tilalle osoitettu ainoastaan 
talouskeskus rantasaunoineen.  
Mäntän rantaosayleiskaavassa on RA –rakennuspaikkojen vähimmäispinta-alaksi on 
osoitettu 3000 m². Rakennusoikeutta on kullekin rakennuspaikalle osoitettu 125 m². 
Rakennukset saunaa lukuun ottamatta tulee sijoittaa vähintään 40 m:n etäisyydelle 
rannasta.  
Vilppulan rantaosayleiskaavassa, jonka kunnanvaltuusto on 15.4.2002 hyväksynyt, 
RA –rakennuspaikkojen vähimmäispinta-alaksi on osoitettu  myös 3000 m². 
Rakennusoikeutta on kullekin rakennuspaikalle osoitettu 150 m². 
 
Kaavan mitoituksen periaatteet:  
4,5 las/m-km: huonosti rakentamiseen soveltuvat, erityisiä arvoja sisältävät rannat  

 - erityisen arvokkaat luonnonympäristöt  
 - epätasainen maasto, suuri kaltevuus  

 
5,5 las/m-km: keskimääräisesti rakennettavat rannat  

 - rakentamista haittaavat tekijät, tie rannan läheisyydessä 
 - suurten kaltevuuserojen johdosta rakentamiseen vain välttävästi soveltuvat rannat  
   

6,5 las/m-km: hyvin rakentamiseen soveltuvat rannat  
 - rakennettavuuden, maiseman, luontosuhteiden ja kulttuurin kannalta rakentami-
 seen hyvin soveltuvat alueet  

- tähän luokkaan luetaan alueet, jotka sopivat hyvin loma-asumiseen. Rantaviivasta     
50 % pyritään jättämään rakentamattomaksi.  
Keurusselän Kiesilänselän rannan maaperä koostuu suurimmalta osin rakentamiseen 
hyvin soveltuvasta moreenipohjaisesta rinnemaasta. 
 
Kaava-alueen läheisyydessä Keuruun kaupungin alueella rakennusjärjestyksen 
mukainen rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. 
Mänttä-Vilppulan rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus yli 5000 m² 
rantarakennuspaikoilla on 240 m².  
Tämän ranta-asemakaavan rakennusoikeutta määritettäessä on otettu huomioon, 
että alue sijaitsee laajan Keurusselän vesistön rannalla, kaavoitettavalla alueella on 
runsas puusto ja maaperä soveltuu hyvin rakentamiseen. Lisäksi alueen läheisyydes-
sä on Niemenkyläntie ja sen varressa sähköyhteys. Kun kaavan mukaiset RA –
rakennuspaikat ovat pinta-alaltaan 5000 m²  tai enemmän, voidaan niille osoittaa, 
rakentamisen  tapahtuessa vähintään 40 m:n etäisyydellä rantaviivasta, 150 m² ra-
kennusoikeutta.   
Lisäystä Mäntän rantaosayleiskaavan mukaiseen rakennusoikeuteen voidaan pitää 
kohtuullisena ja sen kerrannaisvaikutukset ovat vähäiset . 
        
5.2.1 Emätilatarkastelu 
Jussilan tila on muodostettu  Kiesilän tilasta v. 1923 suoritetussa lohkomistoimituk-
sessa.  Tilasta ei lohkottu muodostumisen jälkeen uusia tiloja.  
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Jussilan tila muodostaa emätilatarkastelun kantatilan, jonka muunnetun rantaviivan 
pituus on 540 m:ä.  

5.3 ALUEVARAUKSET 

5.3.1  Kokonaisrakenne 
Rantakaava-alueen rantaviivan  540  m:n  kokonaispituudesta lomarakentamiseen 
osoitetaan 190 m:n osuus. Lisäksi tilan talouskeskuksen rantasaunan, joka sijaitsee 
maa- ja metsätalousalueella, rantaosuuden pituus on 40 m:ä.   Alueelle  muodostuu 
yhtenäinen  maa-  ja  metsätalousalueeksi  osoitettu  alue,  jotka  luovat  edellytykset  
tavoitteen  mukaiselle  jokamiehen  oikeudella  tapahtuvalle luonnossa  liikkumiselle, 
alueella tapahtuvalle  veneilylle  ja kalastukselle sekä  alueen  luonto-  ja maisema-
arvojen säilyttämiselle.  

 
5.3.2  Korttelialueet 
Rakennuspaikat on osoitettu kahden korttelin alueelle.  
Uudet rakennuspaikat soveltuvat  maaperänsä ja topografiansa puolesta hyvin ra-
kentamiseen. Rakennuspaikan sijoittelussa on otettu huomioon maaston korkeus-
erot, kasvillisuus ja rannan aukeamissuunta siten, että rakennuspaikat sopeutuvat 
ympäristöönsä.  
Tilan talouskeskuksen korttelialueen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla 
0,1 eli 10 %:a rakennuspaikan pinta-alasta voidaan rakentaa.  
 
Loma-asuntojen rakennuspaikan rakennusten kerrosala saa olla yhteensä enintään 
150 m2:ä. Erillinen saunarakennus saa olla kerrosalaltaan enintään 25 m2:n suurui-
nen. Saunan saa sijoittaa vahvistuvan rakennusalan ja rannan väliselle alueelle, ei 
kuitenkaan 15 m:ä lähemmäksi rantaviivaa. Savusaunan kerrosala saa olla enintään 
15 m2:ä. 
Alle 10 m:n etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tai 
muita rakennelmia.  

 
Rakennusten alin lattiakorkeus on +107,64 metriä (N2000). 
 
Rantakaavassa on osoitettu vahvistuva rakennusala. Rakennuspaikka tulee säilyttää 
mahdollisimman luonnonmukaisena. Rakennusten ja rannan välisellä alueella säily-
tetään suojapuusto. 
 
Kaikkien rakennusten tulee sijaita vähintään viiden metrin etäisyydellä rakennuspai-
kan rajasta 
Erillisen saunan ja talousrakennuksen tulee olla yksikerroksisia 

 
  
 5.3.3 LIIKENNEALUEET 

Kaava-alueelle ei ole osoitettu liikenne- ja tai katualueita.  
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 5.3.4 TIEALUEET 

Tiet on osoitettu   ohjeellisina  maa-  ja  metsätalousalueen  osina.  
 
 
5.3.5  MAA-   JA   METSÄTALOUSALUEET 
Maa- ja metsätalousalueilla (M) metsänhoidolliset toimenpiteet tulee suorittaa mai-
semalliset seikat huomioon ottaen.   
M -alueella ei sallita uutta rakentamista.  
 
 
 
5.3.6  PALVELUT 
Rantakaavalla ei muodosteta uusia palveluita.  Alueen palvelut sijaitsevat Kolhon  ja 
Keuruun keskustoissa.  
 
 
 
5.3.7  YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 
Kaavaratkaisu nojautuu siihen, että vedenhankinta ja jätevesien käsittely hoidetaan 
kiinteistökohtaisella tai kiinteistöjen yhteisillä ratkaisuilla.  
 
Jätevesien käsittelyn tulee täyttää asetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
sien ja muiden voimassa olevien säännösten puhdistusvaatimukset. Jätevesijärjes-
telmän puhdistustehon tulee perustua suunnitteluun ja rakentamisen luvan myön-
tämisen yhteydessä luotettavaan tietoon. 
Kaavoitettava alue ei sijaitse pohjaveden muodostumisen kannalta tärkeällä alueella.  

 
Jätevesiä ei saa päästää puhdistamattomana vesistöön. Jätevesien 
maaperäkäsittelyä varten on järjestettävä kaksiosainen saostuskaivo ja 
imeytyskenttä tai maasuodatin vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden 
mukaisesta  rantaviivasta   alueelle,  missä  maaperä  on  tähän tarkoitukseen  
sopivaa.  Mikäli maaperä ei sovi  em.  käsittelyyn,  on  jätevedet  johdettava 
umpikaivoon 

 
Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esittävä talousveden hankintaa ja 
jätevesien  käsittelyä  koskeva  suunnitelma  riittävine  maaperä-  ja  korkeustietoi-
neen. 
 
Kompostikäymälä   tai  tiivispohjainen kuivakäymälä  on  rakennettava  vähintään  30  
metrin  etäisyydelle  keskiveden   mukaisesta  rantaviivasta.  Imeyttämisen  ei  saa  
aiheuttaa  haittaa ympäristölleen.  
 
Rakennuspaikalla  syntyvät  lahoavat  jätteet  on kompostoitava   siten,  että  maatu-
vat  hajua  tai   muuta  haittaa  tuottamatta.  
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Kiinteitä  lahoamattomia  jätteitä ei saa varastoida alueella ja ne   on   kuljetettava  
alueella  sijaitsevaan  jätteiden  keräilypisteeseen  tai    suoraan  yleiselle  kaatopai-
kalle. 
Talousvesi  saadaan rakennuspaikalle rakennettavasta kaivosta.  
Ranta-asemakaava-alueen käymälät, WC:t, viemäröinti ja jätehuolto toteutetaan 
alueella kunnallisten viranomaisten edellyttämällä tavalla. 
 
 
 
 
 
5.3.8.  KAAVA-ALUEEN MAANKÄYTTÖ 

   
  

    
    
 
 

 
 
Kaavalla muodostuu 5,5 omarantaista rakennuspaikkaa mitoitusrantaviivan kilomet-
rille.   

 
6 .  ARVIO KAAVAN VAIKUTUKSISTA 

 
6.1 IHMISTEN ELINOLOSUHTEISIIN: 
Kaavoitettava alue ja sen lähiympäristö on ympärivuotisesti ja kesäaikaan asuville 
rauhallinen ja idyllinen.   
Veden laatu on hyvä virkistyskäyttöön.  Alueella on pääosin toteutettuna tarvittava 
tiestö loma-asumisen ja metsätalouden tarpeisiin. Kaavoitettavaa alue rajoittuu 
Niemenkyläntiehen, joka palvelee kaavan molempia kortteleita.  
Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta alueen ihmisten elinolosuhteisiin.  

 
6.3 VEDENLAATUUN: 
Loma-asuminen tapahtuu  vähintään  40  metrin  etäisyydellä  keskiveden  
mukaisesta  rantaviivasta, saunarakennukset  vähintään  15 m:n  etäisyydellä  
rannasta. Lisäksi  asumisen  jätevesien  käsittelystä  on annettu  ohjeet;   järveen  ei  
johdeta  asumisen  vesiä,  joten rakentamisen  ja  asumisen  ei  voi  katsoa 
aiheuttavan  haitallisia  muutoksia veden  laatuun.     

 
6.4  MAAPERÄÄN: 
Kaava-alueen maa-aines on pääosin moreenimaata, jolla on vähäisiä kallioalueita. RA 
-korttelein alueella maaperä  soveltuu hyvin  rakentamiseen  
Rakentamispaikkojen maaston topografia ja maaperän laatu luo edellytykset 
suorittaa rakentamistoimenpiteet ilman merkittäviä maansiirtotöitä. 

 

Maan- 
käyttö 

Rakennus- 
paikkoja 

Pinta-ala 
ha 

Rantaviiva 
    m              % 

Kerros- 
ala  m2 

RA1 3 1,545 190 35 450 

AO2 1 0,500  0 500 

M  9,995 350 65 25 

Yhteensä 4 12,040 540 100 975 
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6.5  KASVILLISUUTEEN: 
Kaavassa  on  osoitettu  maa-  ja  metsätalousalueiksi n. 10 hehtaaria  eli  yli 83  %:a  
alueen  pinta-alasta.   
Rakennuspaikkojen pinta-ala on noin kaksi  hehtaaria ja  niiden  alasta  voidaan  
olettaa  säilyvän  vähintään 2/3  osaa  luonnontilaisena,  joten  kaava   toteutuessaan  
aiheuttaa  vain vähäisiä   muutoksia luonnontilaiseen  kasvillisuuteen  

 
 

6.6  ELÄIMISTÖÖN, LINNUSTOON JA KALASTOON: 
Ranta-asemakaavan rakentamisalueen sijoittelulla saadaan harvaan rakennettu 
ratkaisu, jonka vaikutukset alueen eläimistöön, linnustoon ja kalastoon ovat vähäisiä. 
Ranta-alueilla ei ole tarvetta ruoppauksiin.  Alue muodostaa linnustolle otolliset 
pesintä- ja elinolosuhteet. Rantaviivasta 65 %:a on osoitettu maa- ja 
metsätalousalueiksi ja rakentamisen sijoittumisesta on kaavassa annettu 
minimietäisyydet, rakentamista ei tapahdu 15 m:ä lähempänä rantaa, joten 
rakentamisella ei aiheuteta suurta muutosta eläimistön aiempiin olosuhteisin. 

   
 

6.7   MAISEMAAN  JA KULTTUURIPERINTÖÖN:  
Suureen osaan luontoamme ihminen on aiheuttanut muutoksia jo satoja vuosia. 
Perinteinen kulttuuriluonto, joka muodostuu taloista, kylistä,  kirkonkylistä, niitä  
ympäröivistä  viljelyksistä,  laitumista, metsistä ja  vesistöistä  sekä  kaikkia  
yhdistävästä  tieverkosta, on  vuosisataisen  kehityksen  tulos.   
Kaavoitus muuttaa alueen käyttötarkoitusta.  Loma-asuminen on osa tämän ajan 
rantamaisemaa.  Suunnittelulla vapaa-ajanasuminen voidaan yhdistää kehityksen 
luomaan elinvoimaiseen kulttuuriluontoon. Laaditun ranta-asemakaavan ratkaisu 
sopeutuu tapahtuneeseen kehitykseen.  
Kaavaratkaisulla parannetaan edellytyksiä alueen pysymiseksi  elinvoimaisena muut-
tamatta olennaisesti luonnon ominaispiirteitä ja entisiä käyttömuotoja.  

 

7  KAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET JA  TOTEUTTAMINEN 

 
7.1  OIKEUSVAIKUTUKSET 
Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto oikeusvaikutteisena maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisena asemakaavana.  
Hyväksytty  ranta-asemakaava  on maanomistajia  ja  viranomaisia  sitova  suunni-
telma  alueen  käytöstä. 
 
7.2 SUHDE RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN 
Hyväksytty ranta-asemakaava sivuuttaa rakennusjärjestyksen.  

  
          
7.3  RAKENTAMISEN AIKATAULU 
Rantakaavan   mukainen   rakentaminen ei ole sidottu aikatauluun.   
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8. SUUNNITTELUVAIHEET 

Kaavahanke on toteutettu tilan maanomistajan aloitteesta ja kustannuksella.  
 
Kaavoitettavalle alueelle on laadittu kesällä 2014 luonto- ja maisemaselvitys. Selvi-
tystä täydennetty keväällä 2015 linnustoselvityksellä. 
 
Hankkeen johdosta  on 20.1.2014 laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.   
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin 23.4.2014 Pirkamaan ELY –keskuksessa.   
 
Ranta-asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu asettamalla osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ja kartta kaava-alueesta julkisesti nähtäville. Kuulutus julkaistiin 
kaupungin ilmoitustauluilla ja KMV-lehdessä  27.3.2014 ja OAS + kartta olivat 
27.3.-27.4.2014 nähtävillä kaupungintalolla, Kolhon, Pohjaslahden ja Vilppulan 
kirjastoissa sekä kaupungin internet –sivuilla.  
 
Ranta-asemakaavan luonnos liitteineen oli MRA:n 30 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtävillä 19.3.-20.4.2015 välisenä aikana kaupungintalolla, Mäntän, Vilppulan, 
Kolhon ja Pohjaslahden kirjastoissa sekä kaupungin internet –sivuilla.  
Kuulutukset julkaistiin KMV ja Paikkakuntalainen –lehdissä sekä 19.3.2015 kaupungin 
virallisella ilmoitustaululla. 
 
Ranta-asemakaavan ehdotus oli MRA:n 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 24.8.-
25.9.2015 välisenä aikana kaupungintalolla, Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja 
Pohjaslahden kirjastoissa sekä kaupungin internet –sivuilla.  
Kuulutukset julkaistiin KMV ja Paikkakuntalainen –lehdissä sekä 24.8.2015 kaupungin 
virallisella ilmoitustaululla. 
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus 26.10.2015 § 264  ja  kaupunginvaltuusto 
16.11.2015 § 66  ovat hyväksyneet tämän ranta-asemakaavan. 
 
Vilppula  14.7.2015    (täydennetty  25.8.2015) 
 
Ranta-asemakaavan  laatija                      

   Simo Järvenpää 
Yhteystiedot: 
Maankäyttötoimisto Simo Järvenpää 
Pukkilankatu 2, 35700 Vilppula 
03 4716263, 0400 336102 
simo.jarvenpaa@phpoint.fi 

    
Liitteet:  
1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2  Viranomaisneuvottelun muistio 
3  Selvitys luontoarvoista  
4  Selvitys linnustosta 
5  Vastineluettelo 
6  Seurantalomake 
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Kunta: MÄNTTÄ-VILPPULA (508) 
Kylä: KEURUU  (405) 
Tila: JUSSILA  RN:o 4:74 

  
J U S S I L A N   R A N T A - A S E M A K A A V A    
 
O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A   2 0 . 0 1 . 2 0 1 4  

  
  

SUUNNITTELUTILANNE 
M A A K U N T A K A A V A  
Ranta-asemakaavoitettava alue kuuluu Pirkanmaan liiton suunnittelu-alueeseen.   

 Maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja vahvistettu 

 valtioneuvostossa 29.3.2007. Kaavassa ei ole suunnitellulle alueelle varauksia. 

YLEISKAAVA 
Ranta-asemakaavoitettavalla alueella  on voimassa oikeusvaikutteinen ranta-
osayleiskaava, jonka Mäntän kaupunginvaltuusto on 17.8.1992 hyväksynyt ja 
Hämeen lääninhallitus 11.12.1992 vahvistanut. 
27.3.-27.4.2014 

RAKENNUSJÄRJESTYS 

Mänttä-Vilppula kaupungin alueelle on kaupunginvaltuusto hyväksynyt  
16.11.2009   rakennusjärjestyksen. 
 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITE 
Ranta-asemakaavahanke on tullut vireille Jussilan tilan omistajan aloitteesta.  
Kaavoitettava alue sijaitsee Keurusselän  Kiesilänselän ranta-alueella.  
Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen maanomistukseen liittyvä kestävän ke-
hityksen mukainen rakennusoikeus, jokamiehen oikeudella tapahtuva luonnossa 
liikkuminen, alueella tapahtuva veneily ja kalastus sekä alueen luonto-, kulttuuri- 
ja maisema-arvojen säilyttäminen.  
 
Jussilan tilan Mänttä-Vilppulan Keurusselän ranta-alueille laaditun oikeusvaikut-
teisen rantayleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus on 3,7.  
Tilan talouskeskus ja sauna ovat selvityksen mukaan ranta-alueella, joten yleis-
kaavaehdotuksessa tilalle osoitettiin kolme uutta loma-asunnon rakennuspaik-
kaa.  
Silloinen maanomistaja jätti ehdotuksesta muistutuksen, jossa hän esitti lisära-
kennusoikeuden poistamista. Osayleiskaavassa on tilalle osoitettu ainoastaan 
oleva talouskeskus saunoineen.  
 
Kaavan ensisijainen tavoite on toteuttaa alueella omarantaisia loma-asumiseen 
soveltuvia rakennuspaikkoja yleiskaavaehdotuksen mitoitusperusteiden mukai-
sesti. 
 
Kaavoitettava alue on rajattu likimäärin suunnitelman liitekartalle. 
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VAIKUTUSALUE 
Vaikutusalue käsittää lähinnä Keurusselän Kiesilänselän vesialueen ja rajanaapuri-
tilat.  
 
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan sen vaikutukset luon-
nonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön sekä kulttuuriarvot ja niiden säi-
lyminen.  Lisäksi arvioidaan sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. 
 
LAADITTAVAT  SELVITYKSET 
Kartta: 
Kartta laaditaan stereokartoituksena, jota täydennetään gps- ja takymetri- maas-
tomittauksilla.  Kartan laaditaan 1:2000 mittakaavassa.  Koordinaattijärjestelmä 
on ERTS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000. Kartan hyväksyy Mänttä-Vilppulan 
kiinteistöinsinööri.  
Luontoselvitys: 
Selvityksessä määritellään ranta-asemakaavan laatimista varten tavoitteita ja 
suosituksia, joita noudattamalla suunniteltava maankäyttö ei uhkaa alueen luon-
to- ja maisema-arvoja. Tämän pohjaksi paikannetaan luonnonarvoltaan merkit-
tävät rantaosuudet, joilla rakentaminen ja luontoarvojen säilyminen eivät sovi 
yhteen.  
Muinaisjäännösinventointi: 
Inventoinnin tarkoitus on esihistoriallisten muinaisjäännösten paikantaminen, 
jotta ne voidaan ottaa huomioon kaavaa laadittaessa. 
 
 
OSALLISTEN ALUSTAVA MÄÄRITTELY JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n ja 62 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on 
oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin 
ja etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaikilla, jotka kokevat kaavalla 
olevan merkitystä oloihinsa ja etuihinsa on oikeus osallistua kaavan laadintaan.  
Alustavat selvityksen perusteella osallisia ovat: 
Yksityiset osapuolet 

 kaavoitettavan alueen maanomistaja 

 naapurimaanomistajat  

 Elenia Oy 

 Liettu-Kankaanpää yksityistien tiekunta 
 
Viranomaiset 

 Mänttä-Vilppulan kaupunki 

 Pirkanmaan  ELY -keskus 

 Pirkanmaan  liitto  

 Pirkanmaan  maakuntamuseo 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan Mänttä-Vilppulan  kaupunginvi-
rastossa julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta ilmoitetaan sanomalehdessä ja 
kunnan www –sivuilla.  
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Mänttä-Vilppulan  kaupunginhallituk-
selta, Pirkanmaan ELY -keskukselta, Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan  maakun-
tamuseolta. 



 
Ranta-asemakaavaehdotus asetetaan ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä jul-
kisesti nähtäville Mänttä-Vilppulan kaupungin toimesta.  
 
 
KAAVA-ALUEEN MAANOMISTUS JA YHTEYSTIEDOT: 
Jussilan tilan omistaa Jouni Ekman, Vuorenpää 10, 42100 JÄMSÄ; 040 5873405, 
ekman.jouni@gmail.com . 
 
TYÖOHJELMA, OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN: 
 
Kaavan laatimisen alustava aikataulu 

Suunnitteluvaihe Ajankohta 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
kaupunginvirastossa, ilmoitus lehdessä 

 
maaliskuu 2014 

Viranomaisneuvottelu maaliskuu 2014 

Kaavaluonnos nähtävillä, alustavat lausunnot lokakuu 2014 

Huomautusten ja alustavien lausuntojen käsittely, 
kaavaehdotuksen valmistelu 

 
joulukuu 2014 

Kaavaehdotus, nähtävillä oloaika 30 päivää, viral-
liset lausunnot 

 
helmikuu 2015 

Muistutusten ja lausuntojen käsittely, mahdolli-
nen viranomaisneuvottelu ja kaavan käsittely 
kunnanhallituksessa sekä  hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

 
maalis-, huhtikuu 2015 

 
 
 
RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIJA: 
Maankäyttötoimisto  Simo  Järvenpää   
Pukkilankatu  2,  35700  VILPPULA     
03 471 6263,  0400 336 102  
simo.jarvenpaa@phpoint.fi.  
 
 
 
Vilppula   20.1.2014   
 
                            Simo Järvenpää 
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Ranta-asemakaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen aloitusvai-
heen viranomaisneuvottelu 
 
Kohde:  Mänttä-Vilppulan  kaupungin Keuruun kylässä sijaitsevan Jussilan tilan 4:74         
 ranta-asemakaava 
Aika:  23.4.2014  klo 9.30 
Paikka: Pirkanmaan  ELY keskus, kokoustila Hummeli 
 
Osallistujat: Seppo Mäkinen Ylitarkastaja   Pirkanmaa ELY 
 Reijo Honkanen Tarkastaja         -”-          -”-  
 Sirkka Sortti  Kaupunginarkkitehti Mänttä-Vilppulan kaupunki 
 Simo Järvenpää Ranta-asemakaavan laatija    
 
Kutsu neuvotteluun on lähetetty Pirkanmaan liitolle ja maakuntamuseolle. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseon Krista Lesell on ilmoittanut, ettei museolta tule osallistujaa 
neuvotteluun.  
 
 
Neuvottelun puheenjohtajana toimi Seppo Mäkinen, muistion laatijana Simo Järvenpää. 
 
1. Simo Järvenpää esitteli laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jonka sisältö käytiin 

pääpiirteittäin läpi.  Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on käsitellyt 10.3.2014 OAS:n ja 
asettanut sen julkisesti nähtäville. 

 
2. Maakuntakaavassa ei ole varauksia kaavoitettavalle alueelle.  

 
Ranta-asemakaavoitettavalla alueella  on voimassa oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, 
jonka Mäntän kaupunginvaltuusto on 17.8.1992 hyväksynyt ja Hämeen lääninhallitus 
11.12.1992 vahvistanut. 
 
Rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheessa oli Jussilan tilan alueelle osoitettu talouskeskuksen 
ja sen rantasaunan lisäksi kolme uutta rakennuspaikkaa.  
Silloinen maanomistaja oli esittänyt lisärakennuspaikkojen poistamista. Kaavalla tilalle 
osoitet-tiin rakennettu  talouskeskuksen rakennuspaikka ja rakennusala saunalle rannassa.  
 
Kaavoitettavalla alueella on useita vuosia asumattomana ollut talouskeskuksen rakennus-
kanta. Rantasauna on purettu.  
 

3. Tarkoituksen mukaiseksi kaava-alueeksi todettiin Jussilan tilan ranta-alue rajoittuen län-
nessä Niemenkylän tiehen.  
 
Laadittavan kaavan tavoitteena rantaosayleiskaavan mitoitusperiaatteen mukaisesti to-
teuttaa omarantaisia loma-asunnon rakennuspaikkoja vanhan talouskeskuksen ja sen ran-
tasaunan lisäksi.  
 

4. Kaavoitettavalle alueelle laaditaan riittävät luonto- ja muinaisjäännösselvitykset. Rakenne-

tun ympäristön puolesta museolla ei ole huomautettavaa kaavasta. Arkeologisen kulttuu-

riperinnön puolesta museo selvittää asiaa ja lähettää tiedon myöhemmin liitettäväksi pöy-

täkirjaan. 
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Kaavassa tulee tehdä selvitys olevasta rakennuskannasta.  
 
5. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus olosuhteiden ja pinta-alan ollessa riittäviä voi 

olla 150 kerrosm2:ä. Rakennusalan tulee olla 30 m:n etäisyydellä rantaviivasta. Enintään 
25 m2:n saunarakennuksen voi sijoittaa rannan ja rakennusalan väliselle alueelle, ei kui-
tenkaan 15 m:ä lähemmäksi rantaa. Kasvillisuus rakennuspaikoilla tulee säilyttää mahdolli-
simman luonnon-mukaisena.  

 
6. Seppo Mäkinen päätti neuvottelun. 

 
 
 
Muistion laatija     Simo Järvenpää 
 

 

 
Pirkanmaan maakuntamuseon kirje 6.5.2014: 

 

Viranomaisneuvottelun muistioon tulisi lisätä seuraavat lauseet:  

 

Rakennetun ympäristön osalta museolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Kiinteiden muinaisjäännös-

ten osalta museo toteaa, että kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä mui-

naisjäännöksiä.  

Museon tietojen perusteella alueella ei ole tarvetta tehdä arkeologista inventointia hankkeen johdosta. 

Mikäli hanke etenee esitettyjen periaatteiden mukaisesti, Pirkanmaan maakuntamuseo ei ole jatkossa 

osallinen siihen. 

 

Kreetta Lesell 

Tutkija, arkeologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunta: Mänttä-Vilppulan  kaupunki  
Tila:  Jussila   508-405-4-74           

 
SELVITYS    RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEEN  LUONNONARVOISTA 
 
1. JOHDANTO 
 
Tässä selvityksessä on arvioitu Keurusselän  länsiosassa Kiesilänselän alueella sijaitse-
van Jussilan tilan luonnonarvoja.  Tarkoituksena on ollut koota luontoon liittyvää tietoa 
maankäytön suunnittelua varten ja paikantaa sellaiset luonnonarvoiltaan merkittävät 
rantaosuudet, joilla rakentaminen ja luontoarvojen säilyttäminen eivät sovi yhteen.   
 
Tällaisia kohteita ovat suojelualueet, luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain erityisen ar-
vokkaat elinympäristöt, geologisesti arvokkaat muodostumat, arvokkaat vesialueet, 
perinnemaisemien luontotyypit, uhanalaisten eläinten ja kasvien esiintymät, erityisesti 
suojeltavien lajien esiintymät, ylemmän asteisten kaavojen suojelukohteet, vesi- ja 
rantalinnustolle tärkeät pesimis- ja ruokailualueet, maisemallisesti arvokkat kohteet. 
 
Näihin kohteisiin ei pidä rantakaavassa sijoittaa rakennuspaikkoja, jos rakentaminen on 
ristiriidassa luontoarvojen säilymisen kanssa.  Selvitys perustuu 26.6.2014 ja 15.8.2014 
suoritettuihin maastoinventointiin.  
 
2. SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS 
 
Selvitysalue sijaitsee Keurusselän rannalla Mänttä-Vilppulan kaupungin pohjoisosassa 
Niemenkylässä. Selvitysalueeseen kuuluu Jussilan tilan rannan  ja Niemenkyläntien vä-
linen n. 12 ha:n alue. Alue on pääosin rakentamatonta. Eteläosassa tien varressa on ti-
lan vanha talouskeskus.  
 
Keurusselän vesistöalueesta on pääosa Keski-Suomen maakunnassa ja n. 14 % Pirkan-
maan puolella. Järvi on n. 27 km:ä pitkä,  sen  eteläpäässä sijaitsee Mäntän keskustaa-
jama ja pohjoisessa  vastaavasti Keuruun keskustaajama.  
 
Keurusselän veden laatua alentavat humukset ja maalta tuleva valuma. Tästä huoli-
matta veden laatu on verrattain hyvä, järven keskiosassa jopa erittäin hyvä. Järven 
keskisyvyys - 6,4 metriä. Fosfosforipitoisuudeksi vuosina 1966–2005 mitattiin 5–27 
mg/l ja kokonaistyppipitoisuudeksi vastaavasti 400–590 mg/l. Keurusselkää pidetään 
oivallisena kalastusvetenä. Järven keskisyvyys on 6,4 metriä. 
 
3. MAAPERÄ JA KASVILLISUUS 
 
Jussilan alueen maa-aines on hieta-, hiesu- ja moreenimaata.  Tilan eteläosassa Nie-
menkylän tien varressa sijaitsee talouskeskuksen alue,  jonka rakennuskanta on yli 50 
vuoden ikäistä. Talouskeskuksen pohjoispuolella on entistä peltoa, jolta on leppä- ja 
koivuvesaikko poistettu. Pelloilta on aikoinaan kaivettu rantaan laskeva oja. Ojan var-
rella kasvaa metsäalvejuurta ja sananjalkaa. Talouskeskuksesta rantaan kulkevan van-
han ”kärrytien” varrella on rannan ja rajan läheisyydessä muutama vanha iso kuusi ja 
hieman lahoja puita. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Keski-Suomi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkanmaa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkanmaa
http://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ntt%C3%A4-Vilppula
http://fi.wikipedia.org/wiki/Keuruu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Humus
http://fi.wikipedia.org/wiki/1966
http://fi.wikipedia.org/wiki/2005
makter
Konekirjoitusteksti
Liite 3

makter
Konekirjoitusteksti



                        
 
 
Ranta vesialueella on karikkoinen, matalahko loivasti syvenevä. Matalan veden alue on 
20-40 metriä leveä, paikoin leveämpikin.  Ranta on enimmäkseen kovapohjaista kivik-
koa, mutta suojaisimmat pikkupoukamat ovat liettyneet pehmeäpohjaisiksi. Aivan alu-
een rannan eteläisin osa on hiekkainen vähäkivinen, entistä venevalkama aluetta. Ran-
tamaasto on  loivaa, maarannan kaltevuus on alle viisi prosentia. Loivat rannat ovat 
alueella vallitsevia ja järvenlaskussa aikoinaan paljastunut vesijättörannan vyöhyke on 
kapea. 
 
 
 

 
 
 
Vesirajassa on vaihtelevan levyisiä rantaheinä kasvustoja, rantaheinän lisäksi luh-
tasaraa, luhtavuohennokkaa, rantaminttua,  jouhivihvilää, rantakukkaa ja ranta-alpia. 
Rentukkaa, kurjenjalkaa ja lemmikkiä esiintyy siellä täällä. Veden ollessa matalalla, 
osassa rantaa kasvaa rantaleinikkiä. 
 
Vesirajassa ja sen alapuolella, karikkoisilla ja kovapohjaisilla rannoilla, kasvaa harvah-
koa järvikortteikkoa. Rantavedessä kasvaa kelluslehtisiä vesikasveja ja irtokeijujia, ku-
ten ulpukka ja karvalehti. Lisäksi upposlehtisinä vesitatarta, ruskoärviää ja ahvenvitaa 
sekä hieman vesiruttoa. 

              



 
Jussilan  rannalla on vuorotellen mänty-, kuusi- ja koivuvaltaisia metsäkuvioita.  Ranta-
viivan läheisyydessä lähes koko rantaosuudella kasvaa leppää, vähän terva- leppää, pa-
jua ja koivuvesaikkoa.  Eteläosan metsäalueella n. 40 vuotiasta koivua kasvava lehto-
mainen alue. Tästä pohjoiseen  alue  on n. 60 vuoden ikäistä kuusta kasvavaa mustik-
katyypin  metsämaata. Aluskasvillisuus mustikkaa, puolukkaa, rahkasammalta ja kar-
hunsammalta. Alueen keskiosan pohjoispuolella rannan läheisyydessä on alava, lähes 
tasainen mustikkatyypin metsäalue, jolla aluskasvillisuus on lähes pelkkää sammalkas-
vustoa joukossa hieman riidenliekoa. 
Pohjoisosassa on kahden hehtaarin suuruinen n. 20 vuoden ikäinen tiheä kuuselle isu-
tettu avohakkuu, joukossa runsaasti koivun vesaikkoa.  Tästä eteläänpäin kuusi- val-
taista sekametsää, missä aluskavillisuutena mustikkaa, puolukkaa, pientä pihlajan ve-
saa, aluskasvillisuutena metsätähteä, käenkaalia, lillukkaa, metsäkurjenpolvea. Alueella 
pieni lehtomainen kuvio, jolla kasvaa saniaista ja sananjalkaa.  
 
 
 
 
 
3. LINNUSTO- JA ELÄIMISTÖSELVITYS 
 
Suojelunarvoisiksi lajeiksi luokitellaan lintudirektiivin liitteen 1 lajit ja vuoden 2000 
uhanalaisuusluokituksen uhanalaiset, alueellisesti uhanalaiset ja silmällä pidettävät la-
jit.  
 
Havaintojen perusteella Kiesilänselän alueen linnusto koostuu tavanomaisista metsäla-
jistosta. Alueen runsaslukuisimpia lajeja ovat peippo, pajulintu ja talitiainen. Vesialu-
eella havaittiin kalalokki ja kalatiira. Jussilan koillispuolella Kuivaniemen ranta-alueella 
pesii joutsen. 
 
Alueen runsas puusto luo linnustolle hyvät elinolosuhteet. Entisellä peltoalueella ja 
taimikoissa oli selvästi vähemmän havaintoja.  
Aluella ei nähty kolopesijöiden pesiä.  Kanahaukka lensi alueella, mutta pesää ei tutki-
tulta alueelta havaittu.  
 
 
Alueella ei ole liito-oravalle tyypillistä järeää haapa-kuusi sekametsää, eikä edellä kuva-
tut kangasmetsät niiltä osin täytä liito-oravan elinympäristön tyypillisiä vaatimuksia. 
Kartoitusalueelta ei löytynyt liito-oravan jätöksiä, eikä muitakaan viitteitä lajista.  
 
 
 
4. YHTEENVETO 
 
Suunnittelualueen sisäistä maisemakuvaa voidaan pitää kokonaisuutena melko tavan-
omaisena suljettuna metsämaisemana.  Verraten  tasaisessa  topografiassa  eivät  
maastonkohdat  nouse  erityisesti  esille. Vesialueelta tarkasteltuna ranta-alueet ovat 
verraten peitteisiä.   
 



Luontoselvityksen mukaan inventointialueella ei ole luonnonsuojelulain eikä vesilain 
kriteereitä  täyttäviä  suojeltavia  luontotyyppejä,  eikä  metsälain  mukaisia  erityisen  
tärkeitä elinympäristöjä tai vanhan metsän kuvioita. Alueella ei myöskään ole luonnon-
suojelulailla rauhoitettuja kohteita. 
 
Jussilan alueen  maisemallinen merkitys osana järvimaisemaa on tavanomainen. 
 
 
Jyväskylä 14.10.2014 
 
 

  Mirja Lahtiperä 
 
 
Yhteystiedot: 
LuK  Mirja Lahtiperä 
Emännätie 22 C 44 
40740 JYVÄSKYLÄ 
040 591 7428 
mirjalahtipera@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mirjalahtipera@gmail.com


Kunta:   Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Tila:       Jussila  508-405-4-74 

 

 

Selvitys ranta-asemakaava-alueen linnustosta 
 

1. Johdanto 

 

Tämä selvitys koskee Jussilan tilan linnustoa. Maastokartoitukset on tehty tämän vuoden 

toukokuussa ja kesäkuussa. 

Tämän selvityksen on  tehnyt kaksi pitkän kokemuksen kautta hyvän lintutuntemuksen 

hankkinutta lintuharrastajaa.  Kummallakin on käytännön kokemusta myös erilaisten 

linnustokartoitusten tekemisestä. 

Selvityksen menetelmälliset ohjeet ovat peräisin Helsingin yliopiston linnustonseurannan 

havainnointiohjeista (Koskimies ja Väisänen, 1988). Tässä selvityksessä keskitytään vain 

linnustoon; alueen yleiskuvaus, maaperä ja kasvillisuus on esitetty edellä viitatussa Lahtiperän 

selvityksessä. 

 

2.Vesilinnut 

 

Alueen vesilinnut laskettiin kahteen kertaan ( 6.5. ja 1.6.). Menetelmänä oli rannalta tapahtuva 

pistelaskenta kahdelta pisteeltä, joilta avautuvat sektorit kattavat hyvin koko tutkittavan 

vesialueen. Vesilintujen lisäksi huomioon otettiin rantalinnut (esim. rantasipi), joista ei 

kuitenkaan havaintoja saatu. Ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla oleva vedenpinta 

haittasi jossakin määrin rannalta tapahtuvaa havainnointia. Laskentayksikkönä tässä kuten 

mallinnustonkin kohdalla on pari. 

Alueen vesilinnuston muodostavat sinisorsa (poikue), joutsen (2 paria), tavi, kuikka, 

harmaalokki (3 paria),  kalalokki ja kalatiira. Nämä siis pesivät todennäköisesti läheisellä 

vesialueella. Jussilan tilan alueella pesintää ei havaittu. Yksi joutsenpari pesii hyvin 

todennäköisesti Kuivaniemen luonnonsuojelualueella. Vesilintuja ensimmäisen kerran 

laskettaessa havaittiin tilan vesirajan tuntumassa pyrstötiaispariskunnan rakentavan pallomaista 

pesäänsä raidan oksanhaaraan. Toisella laskentakerralla pariskuntaa ei enää paikalla havaittu. 

 

3.Maalinnusto 

 

Maalinnuston tutkimisessa käytettiin linjalaskentaa, jonka tarkoituksena Helsingin yliopiston 

eläinmuseon ohjeistuksen mukaan on selvittää pesivän maalinnuston lajien parimäärät, tiheydet 

sekä kannanmuutokset. Linjalaskennalla saadaan nopeasti melko edustava kuva laskenta-alueen 

maalintulajien runsaussuhteista. Linja, joka oli yhden kilometrin mittainen, kattoi hyvin tilan 

kapean maa-alueen ja sen erilaiset biotoopit. Linjalaskenta suoritettiin 1.6.. Laskennassa tuli 

runsaasti lähinnä kuulohavaintoja alueen ulkopuolella laulavista tai ääntelevistä linnuista, mikä 

kuuluu linjalaskennan luonteeseen. Alueen runsaslukuisin lintulaji on pajulintu, toisena peippo 

ja kolmantena vihervarpunen. Tämä vastaa täysin lajien runsausjärjestystä Suomessa (esim. 

Väisänen et al., 1998). Lisäksi alueella havaittiin kolme hippiäisparia, kolme tiltalttiparia ja 

yksi lehtokerttupari. Erilaisten biotooppien välillä oli pieniä eroja siten, että runsainta linnusto 

oli tuoreessa kuusimetsässä, joka luonnehtii tilan koko aluetta. Toiseksi eniten lintuja havaittiin 

havu-lehtipuutaimikossa tilan pohjoisosassa. Vähiten lajeja oli pienellä lehtomaisella alueella, 

jolta löytyi vain yksi laulava peippo. Alueen ulkopuolella havaittiin fasaani, useita 

punakylkirastaita, laulurastaita, peippoja, keltasirkkuja, tiltaltteja, punatulkku, töyhtötiainen, 

hernekerttu, punarinta ja varis. Nämä lajit havaittiin 50 metriä leveän tutkimussaran 

ulkopuolella. Osa on todennäköisesti ollut havaintohetkellä tilan alueella. Ensimmäisen 

vesilintulaskennan yhteydessä alueella nähtiin kanahaukka. Samalla kerralla tilan pihapiiristä 

tavattiin viirupöllö. Se istui katkenneen koivun korkeaan kantoon muodostuneessa poterossa, 
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jossa mitä ilmeisimmin oli sen pesä poikasineen. Kesäkuun tutkimuskäynnillä pöllöä ei 

näkynyt. 

 

4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkitun alueen linnusto vastaa hyvin tyypillisen länsisuomalaisen tai järvisuomalaisen vesi- ja 

metsäluonnon linnustoa sekä lajistoltaan että runsaudeltaan. Alueelta ei löytynyt uhanalaisia 

lintulajeja. Ilahduttavaa oli tiltalttien runsaus. Laji on valtakunnallisesti vähentynyt 

voimakkaasti 1970-luvun lopulta lähtien, mutta se ei enää ole Järvi-Suomen alueella 

uhanalaiseksi luokiteltu (Rajasärkkä et al., 2012). Pyrstötiainen, joka havaittiin 

pesänrakennuspuuhissa, on valtakunnallisesti hyvin harvalukuinen. Vuosittaiset 

kannanvaihtelut ovat suuria. Vesilinnuista kuikan kannan on arveltu taantuneen, mutta 

kannanvaihteluista on vaikea saada luotettavaa tietoa. Kuikan poikastuotto on alhainen ja 

pesintä häiriintyy herkästi ihmisten toiminnan kuten rantarakentamisen ja vedenpinnan 

säännöstelyn seurauksena. 

 

Lähteet: 

 

Koskimies, P. & Väisänen, R. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin 

yliopiston eläinmuseo. 2. painos. 

Lahtiperä, M. 2014: Selvitys ranta-asemakaava-alueen luonnonarvoista 

Rajasärkkä, A., Below, A., Hario, M., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Lehtiniemi, T., Mikkol-

Roos, M., Tiainen, J., Valkama, J. & Väisänen, R.A. 2012: Lintujen alueellinen uhanalaisuus 

Suomessa: Linnut-vuosikirja 2012. ss. 44-49. 

Väisänen, R., A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava. Keuruu. 

  

 

Mänttä 3.6.2015   

 

   

 

 

   Paavo Jyrinki 

 

Yhteystiedot: 

Paavo Jyrinki    Esko Ylinen 

Kuusitie 10     Vaahterakatu 1235800 

Mänttä     35820 Mänttä 

050 359 2847    050 512 0294 

paavo.jyrinki@gmail.com                                             esyli@phpoint.fi 
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Mänttä-Vilppula kaupunki, Jussilan ranta-asemakaava 
Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä vastine niihin: 
 
Pvm                      Lausunnon tai muistutuksen antaja ja                Kaavan laatijan vastine 
                              sisältö referoituna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.8.2015 
 

 

 

 

 

 

 

4.9.2015 
 
 
 
 
10.9.2015 
 
 
 
 
 
 
16.9.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirkanmaan ELY-keskus pitää 
sähköpostissaan mitoitusta 
kohtuullisena, kun otetaan huomioon 
luonnonolo-suhteet, rantaviivan 
pituus ja rakennuspaikkojen luku-
määrä.  
Ranta-asemakaavaehdotusta on 
tarkistettu luonnoksesta annetun 
lausunnon mukaisesti. 
Pirkanmaan ELY –keskus ei katso 
tarpeelliseksi antaa kirjallista 
lausuntoa kaavaehdotuksesta. 
 

Pirkanmaan liitto  ilmoittaa, että se ei 
katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa 
kaavaehdotuksesta. 
 
 

Keurusselän ympäristösuojelu jaosto 
lausunnossaan kiinnittää huomiota 
Keurusselän veden laatuun ja alueen 
mahdollisimman luonnontilaisena 
säilymiseen. 
 

 
Laimi Tarttasen muistutus 

Ranta-asemakaavaehdotus toistaa 
kaavaluonnoksen luonnehdintoja. 
 
 

Kaavaehdotuksessa rakentamisesta ei 
katsota olevan seuraamuksia eliö-
lajistolle.  
 
 
 
 
 
 

ELY –keskuksen kaavaluonnoksesta 
esittämät kannanotot rakennusoikeudesta 
ja rakentamisen etäisyydestä rannasta on 
otettu huomioon kaavaehdotuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todetaan lausunto. 
 
 
 
 
Kaavamääräyksissä ja –selostuksessa on 
kiinnitetty erityistä huomiota siihen, ettei 
rakentaminen aiheuta vesistön eikä pohja-
veden pilaantumisvaaraa. 
 
 
 
 
Ehdotusta on täydennetty luonnos-
vaiheesta mm. lisäämällä rakentamisen 
etäisyyttä rannasta. 
 
Rantaviivasta on 65 %  ja pinta-alasta  
83  % osoitettu maa- ja metsätalous- 
alueeksi, joka luo edellytykset alueen 
linnustolle ja muulle eliölajistolle 
menestyä alueella .  
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Pvm                      Lausunnon tai muistutuksen antaja ja                Kaavan laatijan vastine 
                              sisältö referoituna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.2015 Kuivaniemen luonnonsuojelu-aluetta 
ei ole huomioitu kaava-ehdotuksessa.  
 
 
 
 
 
Linnustoselvitys kuuluu olla aina 
osana luontoselvitystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuleva loma-asutus rakentamisineen, 
rantalaitureineen ja veneilyn tuomine 
häiriöineen tulee huonontamaan ja 
hävittämään lajien elinympäristöjä. 
 
 
 
 
Ranta-alueen osoittaminen 
osoittaminen metsäksi, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

Luonnonsuojelualue on esitettynä kaava-
selostuksen kartoilla sivuilla 1, 2 ja 3. 
Kaavaehdotuksen rakennuspaikat on 
sijoitettu mahdollisimman etäälle luonnon-
suojelualueesta. 
 
 
Luontoselvitys tehtiin heinä-, elokuussa 
2014, jolloin linnuston selvittäminen ei 
onnistunut kunnolla, joten sitä 
täydennettiin keväällä 2015 erillisellä 
linnusto-selvityksellä. 
Selvityksessä linnusto alueella todettiin 
olevan tyypillistä järvisuomalaisen luonnon 
lajistoa myös runsaudeltaan. 
 
 
Rakentaminen muuttaa maisemakuvaa, 
mutta tässä tapauksessa alueen runsas 
kasvillisuus luo edellytykset sovittaa 
rakentaminen osaksi luontoa. On myös 
syytä muistaa, että tuleville rannan 
asukkaille alue on heidän silmäteränsä, jota 
he tulevat vaalimaan. 
 
Ranta-asemakaava-alueella tarvitaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n 
mukainen maisematyölupa, jonka myöntää 
rakennuslupaviranomainen.  
Jussilan alue on tavanomaista metsä-
talousaluetta, osittain entistä, metsitettyä 
peltoa, joten MY –merkinnän osoittaminen 
M -alueelle ei ole tarkoituksenmukaista. 
MY –merkintä olisi harmaajohtavakin, 
koska alueella ei ole erityisiä ympäristö-
arvoja.  
Myös rantaosayleiskaavassa alue on 
osoitettu M –alueeksi. 
 
 
Vilppula  20.10.2015 
 
Kaavan laatija   Simo Järvenpää 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 508 Mänttä-Vilppula Täyttämispvm 17.11.2015
Kaavan nimi Jussilan ranta-asemakaava
Hyväksymispvm 16.11.2015 Ehdotuspvm 14.07.2015
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 03.02.2014
Hyväksymispykälä 66 Kunnan kaavatunnus R21/2015
Generoitu kaavatunnus 508V161115A66
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 12,0400 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 12,0400
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,54
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3  Ei-omarantaiset 1
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 12,0400 100,0 975 0,01 12,0400 975
A yhteensä 0,5000 4,2 500 0,10 0,5000 500
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 1,5450 12,8 450 0,03 1,5450 450
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 9,9950 83,0 25 0,00 9,9950 25
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 12,0400 100,0 975 0,01 12,0400 975
A yhteensä 0,5000 4,2 500 0,10 0,5000 500
AO 0,5000 100,0 500 0,10 0,5000 500
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 1,5450 12,8 450 0,03 1,5450 450
RA 1,5450 100,0 450 0,03 1,5450 450
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 9,9950 83,0 25 0,00 9,9950 25
M 9,9950 100,0 25 0,00 9,9950 25
W yhteensä       
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