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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Kaupunki   Mänttä-Vilppula 

Kaupunginosa  3. kaupunginosa 

Suunnittelun kohde Asemakaava koskee kiinteistöjä 508–405-2-5,           

508-405-2-770 ja 508–405-876-12 (vesialuetta).    

Asemakaavan muutos koskee viher-, vesi-, rata- ja ka-

tualuetta. 

Kaavan nimi Sassin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos 

Kaavan numero  A1350 

Kaavalaji/toimenpide  Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Kaavalla muodostuu 3. kaupunginosan korttelit 346-351 sekä viher-, vesi-, 
liikenne- ja katualuetta. 

Vireilletulopäivämäärä    13.4.2017 (kaavoituskatsaus 2017 nähtäville) 

Hyväksymispäivämäärä  18.6.2018 (KV § 45) 

Vahvistuminen  __.__.2018 (kuulutus) 

Tiedot kaavan laatijasta 

Kaavoitusviranomainen /   Mänttä-Vilppulan kaupunki 

kaavan tilaaja   Kaavoituspalvelut 

   PL 69, 35800/35801 Mänttä 

   

Kaupunginarkkitehti 

   Sirkka Sortti  

    p. 050 380 0669 

    sirkka.sortti@taidekaupunki.fi 

 

Kaavoituspäällikkö (kaavoitusta koskevat tiedustelut) 

Riina Jorasmaa 

p. 044 7288 563 

riina.jorasmaa@taidekaupunki.fi 

 

Suunnitteluavustaja 

    Terhi Mäkelä 

    p. 044 728 8661 

    terhi.makela@taidekaupunki.fi 

 

Konsultti / kaavan laatija  Ramboll Finland Oy 

Maankäyttö 

    Pakkahuoneenaukio 2 (PL 718) 

    33101 Tampere 

 

   Yksikön päällikkö, arkkitehti SAFA (YKS 476) 

Kirsikka Siik 

    p. 050 324 5527 

    kirsikka.siik@ramboll.fi 

 

mailto:sirkka.sortti@taidekaupunki.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Suunnittelun kohteena on Mäntän Kannusniemen Sassin alueelle sijoittuva 53,3 ha laajuinen alue, 

joka käsittää alun perin metsän lannoitelentoja varten toteutetun, mutta sittemmin laajemminkin 

pienlentokonetoimintaa palvelleen lentopaikan ja tuhkan läjityspakan lähiympäristöineen. Suunnit-

telu-alueesta 49,3 ha on maa-aluetta ja 4,0 ha vesialuetta. 

 

Kaava-alue rajautuu etelässä Mäntän ratapihaan, kortteliin 342 ja Hämeentien tiealueeseen, län-

nessä Myllyrannan matkailu-, virkistys- ja liikealueeseen sekä korttelin 344 teollisuusalueeseen, 

pohjoisessa Finsilva Oy:n ja kaupungin (pieni alue välittömästi kiitotien pohjoispuolella alueen koil-

lisosassa) omistamiin metsäalueisiin ja itä-kaakkosuunnilla Keurusselän vesialueeseen, puistoon 

sekä asuinkortteleihin 615 ja 621.  

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus opaskartalla.  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Sassin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. 

 

Tarkoituksena on kaavoittaa alueelle lentopaikka ja siihen liittyvää yritys- ja harrastustoimintaa 

sekä Air Park –tyyppinen asuin- ja lomarakennusten alue sekä puisto- ja virkistysalueita.  

1.4 Luettelo kaava-aineistosta ja selostuksen liiteasiakirjoista 

Kaava-aineisto: 
• Asemakaavakartta määräyksineen 1:2000 
• Asemakaavan selostus 

 
Selostuksen liitteet: 
Liite 1:  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (27.3.2018) 
Liite 2:  Poistettava asemakaava 

Liite 3:  Tasohavainnekuva 1:2000 
Liite 4:  Asemakaavan seurantalomake 
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Liite 5:  Sassin asemakaavan luontoselvitys (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 31.8.2017) 
Liite 6:  Sassin kansanpuiston Master Plan (Mänttä-Seura ry, 30.12.2016) 

Liite 7:  Mänttä-Sassin äänitasomallinnus (Windcraft Oy, 16.12.2015) 
Liite 8:  Arvio kaava-alueen kunnallistekniikan toteutettavuudesta ja vesistötulvan huomioimi-

sesta masterplan-alueella (Ramboll Finland Oy, 18.9.2017) 

Liite 9:  Sassin kulttuuriympäristö (Tarja Antikainen, 6.3.2018) 
Liite 10: Mänttä, Sassi. Ympäristötekninen tutkimus (Ramboll Finland Oy, 12.1.2018) 
Liite 11:  Vastineraportti 

1.5 Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista 

Kaavaa ja kaava-aluetta koskevat myös seuraavat aiemmin laaditut selvitykset sekä muu työtä 

varten koottu pohjatieto-, tausta- ja karttamateriaali: 

 
Aihe / Asiakirjan nimi Laatija asiakirjapvm 
   

Pohjakartta, kiinteistörajat jne. 
  

Pohjakartta Mänttä-Vilppulan kaupunki 27.2.2017 

Kiinteistörajat Mänttä-Vilppulan kaupunki 2.9.2017 
   

Muut kartat (historialliset, opaste-, aluerajaus- yms. 

kartat) 

  

[Alustava] aluerajaus Mänttä-Vilppulan kaupunki 6.2.2017 
   

Kaavatilanne 
  

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Pirkanmaan 2. 
maakuntakaava. Kaavakartta 1:100000. 

Pirkanmaan liitto voim. 29.5.2017 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Kaavamerkinnät 
ja -määräykset. 

Pirkanmaan liitto voim. 29.5.2017 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Kaavaselostus. Pirkanmaan liitto voim. 29.5.2017 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaa-
van vaikutusten arviointi. Kaavaselostuksen liite 1. 

Pirkanmaan liitto voim. 29.5.2017 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Liitekartat. Kaa-
vaselostuksen liite 2. 

Pirkanmaan liitto voim. 29.5.2017 

Oikeusvaikutukseton Mäntän yleiskaava 1:15000 Mänttä-Vilppulan kaupunki voim. 2.2.2001 

Oikeusvaikutukseton Mäntän yleiskaava, merkinnät 
ja määräykset 

Mänttä-Vilppulan kaupunki voim. 2.2.2001 

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman 
osayleiskaava. Kartta A.  

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 11.1.2017 

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman 
osayleiskaava. Kartta B.  

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 11.1.2017 

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman 
osayleiskaava. Kartta C.  

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 11.1.2017 

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman 
osayleiskaava. Kaavamerkinnät ja määräykset.  

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 18.11.2015 

Ajantasa-asemakaavaote 1:5000, pdf Mänttä-Vilppulan kaupunki 6.7.2017 
   

Kulttuuriympäristö 
  

Mänttä-Vilppula, osayleiskaava. Arkeologisen in-
ventoinnin täydentäminen 2013-2014. 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heis-
kanen & Luoto Oy / Kalle Luoto 

29.9.2016 

Mänttä-Vilppula, osayleiskaava. Arkeologisen in-
ventoinnin täydentäminen 2015. 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heis-
kanen & Luoto Oy / Kalle Luoto 

29.9.2016 

Rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet arvo-
alueilla 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 
/ Minttu Kervinen 

7.3.2017 

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Rakennetun ympäristön 
selvitys. Keskustaajaman osayleiskaava 2030. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 2015 

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman osayleis-
kaava. Kulttuuriympäristösynteesi. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 4.11.2015 

Ote rakennetun ympäristön selvityksestä (doc) FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy -  

Mäntän Sassinniemi. Rakennusinventointi. Kohde-
kortti: Kuoppala 

Tarja Antikainen 2018 
 

2 kpl valokuvia piirustuksista em. kohteeseen liittyen - - 
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Liikenne 
  

Mänttä-Vilppulan kevyen liikenteen yleissuunnitelma FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 16.5.2014 

Mänttä-Vilppulan kevyen liikenteen yleissuunnitelma. 
Mänttä. Kartta 1:20000 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy - 

   
Luonto 

  

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman osayleis-
kaava. Luontoselvitys. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 23.1.2017 

Luontoselvityksen liitekartta 1:50000 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy - 

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman osayleis-
kaavan pesimälinnustoselvitys. Luonnos 20.6.2017 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 20.6.2017 

Pesimälinnustoselvityksen Liite 1, karttaliite FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 20.6.2017 

Pesimälinnustoselvityksen Liite 2, listaus/taulukko ha-
vainnoista 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 20.6.2017 

Esitys Sassin lentopaikan puuston kaatamisesta Mänttä-Seura ry, Lentävät Mu-
seokoneet ry 

1.6.2016 

   

Maaperä 
  

Mänttä-Vilppula. Sassin kansanpuiston master plan. 
Kiitotie. Rakennettavuusselvitys. 

A-Insinöörit 5.9.2016 

   

Hulevedet, valuma-alueet 
  

Mänttä-Vilppulan osayleiskaava. Valuma-aluekartta 
1:20000. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 10.4.2014 

   

Melu 
  

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvi-
tys. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 30.1.2015 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvi-
tys. Keskiäänitasot, päivä, 2035. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy - 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvi-
tys. Keskiäänitasot, yö, 2035. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy - 

   

Maaperän pilaantuneisuus 
  

Mänttä-Vilppulan kaupunki. Keskustaajaman osayleis-

kaava. Ympäristöriskikohteet, luonnos 1:20 000 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 6.3.2015 

Metsä Tissue Oy. Mäntän tehtaiden vanha läjitysalue. 
Läjitysalueen haitta-ainetutkimus. 

Suomen IP-Tekniikka Oy / Ari 
Kolehmainen 

17.9.2013 

Metsä Board Oyj, Mänttä, Sassin vanha tuhkanläjitys-
alue. Ympäristötekniset tutkimukset, tutkimusraportti 

Ramboll Finland Oy 18.12.2014 

Metsämannut Oy/Metsäliitto. Sassin alue, Mänttä. 
Maaperän pilaantuneisuustutkimus. 

Groundia Oy 14.9.2010 

Arviointi Sassin vanhan sahan maaperän pilaantunei-
suudesta 

Nina Koivula 8.9.2011 

   

Tekninen huolto 
  

Johtokartta (dwg) Mänttä-Vilppulan kaupunki 27.2.2017 
   

Maanomistus, kiinteistörekisteri 
  

Kiinteistönumerot kartalla ja listaus alueen maan-
omistajista 

Mänttä-Vilppulan kaupunki / 
Terhi Mäkelä 

12.7.2017 

Tilusvaihto, karttaliite 1:2000 Mänttä-Vilppulan kaupunki / 
Kirsti Eskelinen 

- 

Tilusvaihto, rajat vektorimuodossa Mänttä-Vilppulan kaupunki - 
   

Muut aineistot 
  

Kaavoituskatsaus 2017 Mänttä-Vilppulan kaupunki 17.3.2017 

Sassin lentokentän kehittäminen. Päätöspöytäkirjan 
ote. 

Perustettava Mänttä-Vilppulan 
kaupunki / järjestelytoimikunta 

30.6.2008 

Mäntän lentokentän kehittäminen. Päätöspöytäkirjan 
ote.  

Mäntän kaupunki / kaupungin-
hallitus 

20.10.2008 

Maa-alueen ostaminen Mäntän Sassin alueelta ja sen 
ympäristöstä. Päätöspöytäkirjan ote.  

Mänttä-Vilppulan kaupunki, kau-
punginhallitus 

9.3.2015 (§60) 
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Sassin alueen kehittäminen. Päätöspöytäkirjan ote.  Mänttä-Vilppulan kaupunki, kau-

punginhallitus 

13.4.2015 (§97) 

Sassin lentokenttäalueen toimintaohje. Päätöspöytä-
kirjan ote.  

Mänttä-Vilppulan kaupunki, tek-
ninen lautakunta 

13.10.2015 
(§111) 

Kiitotiealueen suunnitelma (päiväämätön luonnos) Ramboll Finland Oy (dwg vast.otettu 
16.3.2018) 

 

 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarve on noussut esiin, kun on pohdittu Mäntän lento-

paikan ja sitä ympäröivien maa-alueiden käytön ja kehittämisen mahdollisuuksia.  

 

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 20.10.2008 (§ 307) ja uudelleen 13.2.2017 (§40) 

käynnistää asemakaavan laadinnan. Asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksen 

2017 (17.3.2017, kh 3.4.2017 §80) julkaisemisen yhteydessä. Kaavoituskatsaus on ollut julkisesti 

nähtävillä 13.4.-15.5.2017.  

 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) esiteltiin luonnoksena (Ramboll 17.3.2017) vi-

ranomaisille hankkeen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 20.3.2017. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päätettiin kaupunginhallituksen 

kokouksessa 25.9.2017 §268. OAS asetettiin julkisesti nähtäville yhdessä kaavaluonnosaineiston 

kanssa 4.-25.10.2017 ja 12.10.2017 hanketta ja kaava-asiakirjoja esiteltiin avoimessa yleisötilai-

suudessa. Valmisteluvaiheen palautteena jätettiin yhteensä 11 viranomaisten lausuntoa ja 9 osal-

listen mielipidettä. Palautteista niihin annettuine vastineineen on laadittu vastineraportti (liite 11). 

 

Suunnitelmaa kehitettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen ja tarkentuneiden selvitysten perus-

teella edelleen kaavaehdotukseksi. Kaupunginhallitus päätti ehdotusvaiheen nähtäville asettami-

sesta kokouksessaan 3.4.2018 §93. Ehdotusaineisto oli julkisesti nähtävillä 12.4.-14.5.2018. Näh-

tävilläoloaikana jätettiin kolme kirjallista muistutusta ja neljä viranomaisten lausuntoa. Lisäksi näh-

tävilläolo- ja lausuntoajan ja siihen vielä myönnetyn jatkoajan jälkeen jätettiin vielä yksi lausunto. 

Ehdotusvaiheen palautteilla ja vastineilla täydennetty vastineraportti on tämän asiakirjan liitteenä 

(liite 11). 

 

Kaavaehdotuksen hyväksymisvaiheen aineistoon on tehty palautteista ja havaituista muista tarkis-

tustarpeista aiheutuvat tarkistukset. Tarkistukset (ks. tarkempi listaus selostuksen luvun 5 Ase-

makaavan kuvaus alussa) ovat luonteeltaan teknisiä ja merkitykseltään vähäisiä, eikä niistä siten 

aiheudu tarvetta asettaa kaavaa uudelleen ehdotuksena nähtäville. Kaavan on tavoitteena edetä 

hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa 2018. Mikäli valituksia hyväksymispäätöksestä ei jätetä, kaava 

voidaan kuuluttaa lainvoimaiseksi heinä-elokuun vaihteessa 2018. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavalla osoitetaan Sassin alueelle lentopaikka, kuusi uutta korttelia, näille johtavat katu-

alueet sekä viher- ja vesialueita.  

 

Kaavalla mahdollistetaan ilmailuun liittyvän asumisen (ns. Air Park ‐konsepti) sekä lentotoimintaan 

liittyvien yritys-, koulutus- ja harrastustoimintojen toteutuminen alueella. Entinen tuhkanläjitys-

alue ympäristöineen osoitetaan kansanpuistoalueeksi virkistystoimintoineen. Kaava-alueen eteläi-

simmässä osassa Sassintien itäpuolella säilytetään ranta-alue viheralueena.  

 

Asemakaavamuutoksen koskeman alueen tonttijako laaditaan erillisenä ja sitovana. 
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2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava on valmis toteutettavaksi heti kun se on virallisesti vahvistettu. 

 

 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on G.A. Serlachius Oy:n entistä sellupuuvarastoaluetta, jolle rakennettiin 1970-

luvun alussa sorapintainen lentopaikka lannoituslentojen tukikohdaksi. Lentopaikka oli lentopaik-

kaluettelossa vuoteen 1982, jonka jälkeen harrastajalentotoiminta on jatkunut maanomistajan lu-

valla lähes keskeytyksettä viime vuosiin saakka.  

 

Vuonna 2016 alueelle ”kiitotien varteen” valmistui rakennus Sastamalan koulutuskuntayhtymän 

(SASKY) lentokoneasentajakoulutuksen opetustiloiksi. 

 

 

 

Kuva 2. Ortoilmakuva. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu punaisella. (Kuvalähde: 
Maanmittauslaitos, rajaus Ramboll) 

 

3.1.2 Historia 

Sassin alue on ollut pitkään ihmisen teollisen toiminnan muokkaamaa, vaikka pääosin rakenta-

matta. Alueella on toiminut saha ja sellupuun varastoalue. Lisäksi laajaa aluetta kaava-alueen län-

siosassa on käytetty tuhkan läjitysalueena.  
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Sassin alue siirtyi Mäntän tilan maista tehtailija G.A. Serlachiuksen omistukseen tilan oston myötä 

vuonna 1888. Alueena Sassin kytömaa oli mainittu jo tätä ennen Mäntän talon Sillanpään torpan 

vuokrasopimuksessa vuodelta 1886. 

 
Kun Mäntänkosken rannalla sijainnut puurakenteinen paperitehdas paloi kesäkuussa 1890, raken-

nutti G.A. Serlachius uuden tehtaan tiilestä. Sassinniemen alueelta löytyi sopivaa savea tiilenval-

mistukseen. Tarvittava hiekka tuotiin proomulla Lietunniemestä. Tiilitehtaan toiminta jäi lyhytai-

kaiseksi.  Sassissa valmistettiin paperitehtaan tiilet, mutta on mahdollista, että myös Sassin sahan 

konehuone muurattiin paikalla tehdyistä tiilistä. Savihaudan kuoppa täytettiin sahan kuorijätteellä 

ja sahanpurulla tiilitehtaan toiminnan loputtua. 

 

1890-luvulla Mäntän tehtaan puun hankinta-alue laajeni Keuruun pohjoisosiin, Pihlajavedelle ja 

Multialle. Oman sahan rakentaminen mahdollisti järeän tukkipuun jalostamisen laudoiksi ja viennin 

maailmalle, sillä rautatieyhteys Vilppulan kautta oli avautunut 1882. 

 

Sassinniemi oli hyvä paikka sahalle, sillä Keuruun vesistöstä uittamalla tuotu puutavara mahtui 

odottamaan maallenostoa Sassinlahdella. Saha aloitti toimintansa alueella vuonna 1898. Itse sa-

harakennus oli lautarakenteinen, kaksikerroksinen tyypillinen piensaha. Sahan vierelle rakennettiin 

höyrykonetta ja –kattilaa varten tiilinen konehuone. Sahan rannan puoleisesta päädystä tuli sisään 

transportti, jota pitkin tukit vedettiin sahan yläkerrokseen. Yläkerroksessa oli kaksikehäinen raa-

misaha. Sahattu lautatavara taapeloitiin kuivumaan sahan lähistölle tai radan varrella oleviin suu-

leihin. Sahausjäte poltettiin konehuoneen kattilassa ja sahanpuru varastoitiin kasoihin avomaalle. 

 

G. A. Serlachius Oy:n ostettua Kolhon sahan vuonna 1916 sahaustoiminta Sassissa päättyi. Van-

hassa saharakennuksessa toimi sen jälkeen muun muassa lapupilkkomo ja kuorimo jossa Vilppulan 

hiomolle menevä kuusipuu kuorittiin ja pätkittiin. 1930-luvun alussa sahan rakennus, Mörskä, 

muutettiin varastoksi. Sodan jälkeen siellä varastoitiin yhtiön metsäosaston ajoneuvoja. Mörskässä 

valmistettiin myös siirrettävien metsäkämppien saunavaunuja. Saharakennus purettiin 1950-luvun 

puolivälissä ja sahan höyrykone- ja kattilahuoneeksi rakennettu ja sittemmin pajaksi ja edelleen 

varastoksi muutettu rakennus 2000-luvulla. Sahan työnjohtajan asuintalo Kuoppala (rv 1903) pi-

hapiireineen on säilynyt. Kiinteistö (virallinen nimi Eira, kutsumanimenä myös Kuoppala) on yksi-

tyisomistuksessa ja asuinkäytössä. Kohde on esitelty tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 3.1.4 

Rakennettu ympäristö.  

 

Tehtaiden lisääntynyt erilaisen puutavaran (tukkipuu, sellupuu, kaivospölkyt, halot) tarve edellytti 

laajempia varastoalueita. Ehdolla oli muitakin alueita, mutta Sassi valittiin, sillä se oli lähellä teh-

dasta ja tehdasrautatie oli vedetty Sassiin jo sahan rakentamisen yhteydessä. Puutavara uitettiin 

kesällä Sassiin ja nostettiin varastoon. Talvella puu kulki varastosta tehtaille. Suoraviivainen rata-

verkosto luotiin keskelle varastoaluetta. Sahan toiminnan loputtua lautatarha siirtyi lähemmäksi 

myllyä. Rantaan tarvittiin erilaisia rakenteita kiramoille, proomu- ja laivalaitureille, vinssien beto-

niperustoja. Vaunujen siirtoon tarvittavia hevosia varten oli rakennettu hevostalli jo sahan toimin-

nan aikaan. 

 

Rovaniemenlahteen perustettiin ensimmäinen vinssinosto. Vaunurata ulottui matalaan rantave-

teen, jonne lastattavat vaunut ajettiin. Nostoja perustettiin vuosien aikana eri puolille Sassia, kun 

tarvittavan puutavaran mitta ja laatu muuttuivat. Muita nostopaikkoja olivat Taavetin nosto, Ah-

venjärven nosto ja Ronttonosto. Mies- ja hevosvoimin toteutetun maallenoston vaihduttua kone-

voimaan yleistyivät kiramot ja nippunosturit. 1950-luvulla autokuljetuksien yleistyessä niput nos-

tettiin suoraan autokuljetuksiin. Viimeiset paperipuuniput uitettiin Sassiin 1970- ja 1980-lukujen 

taitteessa. 
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Kuva 3. Sassin sellu-
puuvarastoalue 1920-
luvulla. Edessä saha ja 
sen takana tiilinen kat-
tilahuone. Puun uitto-
jen ja varastoinnin lo-
puttua kohdalle toteu-
tettiin 1970-luvulla len-
topaikka. (Lähde: Sas-
sin kansanpuiston Mas-
ter Plan / Gösta Serla-
chiuksen taidesäätiön 
kuva-arkisto) 

 

 

Puuhiiltä tarvittiin yhtiön korjaus- ja konepajojen ahjoihin. Hiiltäminen aloitettiin Sassissa 1800- ja 

1900- lukujen taitteessa kahdella miilulla. Miilujen viereen tehtiin miilusauna, jossa miilunpolttajat 

saivat peseytyä. Sota-aikana puuhiilen tarve moninkertaistui. Sassiin rakennettiin viiden tiiliuunin 

käsittävä hiiltomo. Hiiltomon toiminta päättyi 1950-luvulla. 

 

Sassin vanhalle sellupuuvarastoalueelle rakennettiin 1970-luvun alussa sorapintainen lentopaikka 

G. A. Serlachius Oy:n lannoituslentojen tukikohdaksi (kiitotie 735 m x 18 m). Lentopaikka oli len-

topaikkaluettelossa vuoteen 1982 saakka. Vuosina 2005-2006 Mäntän kaupunki kävi alueen osta-

misesta neuvotteluja, ja samanaikaisesti kentän kunnostamisen ja kehittämisen edellytyksiä tut-

kittiin Lentävät museokoneet ry:n teettämässä selvityshankkeessa. Alueen ostaminen kaupungille 

ei kuitenkaan tuolloin toteutunut.  

 

Sassin maa-alueen hankinta kaupungin omistukseen aktualisoitui jälleen syksyllä 2014, kun Sas-

tamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) lentokoneasentajakoulutuksen tarvitsemien uusien tilo-

jen investointikysymys nousi ratkaistavaksi. Uuden koulutushallin sijaintipaikaksi valikoitui vanha 

lentokenttäalue Sassissa. Lentopaikan ostamisesta neuvoteltaessa kauppaan sisällytettiin myös 

lentopaikan itäpuolella sijaitseva noin 14 hehtaarin laajuinen paperitehtaan vanha teollisuustuhkan 

läjityspaikka. Siellä läjitystoimintaa on ollut 1950-1970-luvuilla. Pääosin kivihiilen ja lipeän poltosta 

syntynyttä tuhkaa alueella on 2-8,5 metrin vahvuinen kerros.  

 

Sassin alue on kuulunut osayleiskaavoitusta varten vuosina 2013-2014 tehdyn ja 2015 täydenne-

tyn arkeologisen inventoinnin (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 2013-2014 ja 

2015) selvitysalueeseen. Alueella ei ole todettu muinaisjäännöksiä eikä arkeologisia havaintoja. 

Lähimmät todetut kohteet sijaitsevat kaava-alueen pohjoispuolella Vuolleniemessä ja Kohonie-

messä.  
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Kuva 4. Arkeologisen inventoinnin kohde-
kartta, kohteet 8, 9 ja 25. (Lähde: Kulttuu-
riympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 
Mänttä-Vilppula, osayleiskaava. Arkeologi-
sen inventoinnin täydentäminen 2013-
2014) 

 

3.1.3 Luonnonympäristö 

Maisema 

Suunnittelualueen maisemaa hallitsee sen nykytilassa lentopaikan sorapintainen kiitotie, joka avaa 

alueen poikki pitkät suuntaisnäkymät. Kiitotien ulottuessa aina alueen itäiseen rantaan saakka, 

jatkuu näkymä kiitotien itäpäästä vesialueen yli kohti Ristiniemeä.  

 

Kiitotien ympäristön puustoa on kaava-hankkeen kuluessa, syksyllä 2017, raivattu n. 125 metrin 

leveydeltä kiitotien molemmin puolin eli yhteensä 250 metrin leveydeltä, mistä johtuen maisema 

on nykyisellään varsin avoin. 

 

Suunnittelualueeseen sisältyy n. 14 ha laajuinen paperitehtaan vanha teollisuustuhkan läjitysalue 

lentopaikan länsipuolella. Tämä alue on rakentamatonta aluetta, joka käyttämättömänä on hiljal-

leen kasvamassa umpeen.  

 

Sassintien varrella lentopaikan eteläpuolella ja entisen sahan työnjohtajan asuinkiinteistön (Kuop-

pala/Eira) länsipuolella sijaitsee pienvenesatama, jonka alueelta avautuvat näkymät Sassinlahden 

ja Pirttilahden vesialueelle ja Lillukkasaaren suuntaan sekä vastarannan asuinalueelle Juholansaa-

reen. 

 

Loppuosa suunnittelualueesta on nykytilassaan metsää ja metsittymässä olevaa ranta-aluetta, ai-

van alueen eteläosassa Hämeentien varressa myös peltoa. 
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Kuva 5. Sassin kiitotie on hiekka-
pintainen. (Kuvalähde: Ramboll 
25.9.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Sassin aluetta ilmakuvassa. 
Puusto on syksyllä 2017 raivattu 
kiitotien molemmin puolin, lumisa-
teen jälkeen puuton alue erottuu 
kuvassa valkoisena. (Kuvalähde: 
Tommi Myllärinen 27.10.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Entinen tuhkaläjitys-
alue on kasvamassa umpeen. 
(Kuvalähde: Ramboll 25.9.2015) 
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Pinnanmuodostus 

Suunnittelualue lähiympäristöineen on maastoltaan melko tasaista. Teollisuushistoriasta johtuen 

maaston muodot ovat pääosin ihmisen muokkaamia.  

 

Maaperä 

 

 
Kuva 8. Maaperäkartta 1:1 000 000 ja selite (Lähde: Geologian tutkimuskeskus 2016) 

 

Geologian tutkimuslaitoksen Suomen maaperäkartan 1:100 000 mukaan suunnittelualue on suu-

rilta osin hiekka- ja soramoreenia, mutta sisältää hieman harjualuetta. Maaperäkartta on yleispiir-

teinen eikä mittakaavansa vuoksi anna kovin tarkkaa tietoa alueen maaperästä.  

 

Geologian tutkimuslaitoksen tarkemmassa maaperäkartassa 1:20 000 on suunnittelualue miltei 

kokonaisuudessaan kartoittamatonta aluetta. 

 

Suunnittelualueella on tehty pohjatutkimuksia lentopaikan osalta. Sastamalan koulutuskuntayhty-

män (SASKY) lentokoneasentajakoulun rakentamisen yhteydessä rakennuspaikalta poistettiin 

saastuneita (tuhkaa/kuorta) maa-aineksia läjittämällä pilaantuneet maa-ainekset tontin viereen. 

Maa-ainekset tutkittiin ja niiden todettiin soveltuvan Sassissa myöhemmin toteutettaviin maan-

täyttöihin. Rakennusten alle maamassoja ei kantavuuden vuoksi voi sijoittaa. 

 

Kaavoitusprosessin kuluessa, syksyllä 2017, on alueella suoritettu sedimenttinäytteenotto vesialu-

een sedimenttien mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi. Edelleen on suoritettu 

myös ympäristötekninen tutkimus koekuoppakaivuuna. Tutkimuksessa selvitettiin maaperän tilaa 

ja sen pilaantuneisuutta. Tutkimusraportti tehdyistä selvityksistä on liitetty tämän kaavaselostuk-

sen liiteaineistoon. Havainnot on kuvattu tarkemmin selostuksen kohdassa Ympäristöhäiriöt. 

 

Kasvillisuus ja eläimistö  

Sassin asemakaavan luontoselvityksen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) raportti on päivätty 

31.8.2017. Selvityksen mukaan kaava-alueella on muutamia luonnonsuojelullisesti arvokkaita alu-

eita/kohteita (kuva 9). Selvitysalueen länsiosa on liito-oravan elinaluetta. 

 
Kuvassa 9 kohdenumerolla 2 on osoitettu Sammallahden eteläpuoleinen lehtometsä, kohdenume-

rolla 3 tiheähkössä talousmetsätaimikossa sijaitseva kostea keskiravinteinen lehtolaikku, kohde-

numerolla 4 Sassin lentokentän eteläpuolinen lehtojuotti ja kohdenumerolla 5 Rovanniemenlahden 

tuore keskiravinteikas lehto.  
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Kuva 9. Liito-oravan elinympäristö ja arvokkaat luontotyyppikohteet. (Kuvalähde: Sassin asemakaavan 
luontoselvitys, FCG 31.8.2017 – huom! kaava-alueen rajaus selvitysvaiheessa vielä tarkentumatta) 

 
Luontoselvityksen johtopäätöksenä todetaan selvitysalueen luonnonympäristön hallitsevaksi omi-

naispiirteeksi monipuolinen puusto, joka vaihtelee kuusisekametsistä lehtipuuvaltaisiin metsiin. 

Luontotyyppien rehevyys on myös alueelle leimallista. Rehevyys johtuu alueen täyttömaiden ra-

vinteisuudesta. Metsien monipuolisuus ja osin iäkäs puusto tarjoaa elinympäristön niin ikään mo-

nipuoliselle ja arvokkaalle linnustolle sekä liito-oravalle. Selvitysalueen luontoarvot painottuvat eri-

tyisesti Sammallahden lähiympäristön metsiin, missä on arvokkaiden luontotyyppien ohella sekä 

liito-oravan elinympäristö että arvokas linnustoalue. Arvokkaiksi todetut luontokohteet suositellaan 

säilytettäväksi. 

 

31.8.2017 päivätty asemakaavan luontoselvitys pohjautuu monilta osin parhaillaan laadittavan 

osayleiskaavan yhteydessä tehtyihin inventointeihin. Hankkeessa on toteutettu mm. lentopaikan 

ja tuhkanläjitysalueen osalta puuston maisemallisesti ja dendrologisesti merkittävien kohteiden 

kartoitus. Kartoituksen teki puutarhuri Jussi Ingervo maastokäynnein (30.4.2016) sekä aiempien 

Mänttä-Vilppulan kaupungin teettämien luontoselvitysten pohjalta (Sammallahti 2004, Kannus-

niemi 2004). Kartoituksen mukaan alueen puusto vaihtelee paikoin järeästä sekametsästä taimik-

koalueisiin ja osin aukeisiin alueisiin. Erityisesti tuhkanläjitysalueella on merkittävää puustoa, jota 

voidaan hyödyntää puistorakentamisessa. Kiitotien ympäristön puustoa on sittemmin syksyllä 2017 

raivattu n. 125m leveydeltä kiitotien molemmin puolin eli yhteensä 250m leveydeltä (vrt. kohta 

Maisema ja kuva 6 edellä).  
 

Mänttä-Vilppulan kaupungin Keskustaajaman osayleiskaavan pesimälinnustoselvityksen (FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017) mukaan suunnittelualueella havaittiin useita huomionarvoisia 

linnustolajeja. Kannusniemen alueelta keväällä 2004 laaditussa linnustoselvityksessä (Jyrinki & Yli-

nen 2004) todetaan, että selvitysalueen linnusto on runsas ja monipuolinen. Linnustollisesti mer-

kittävin alue sijoittuu rautatien ja Vuolleniemen väliselle rantaosuudelle sekä Kannuslammen ym-

päristöön. Alueiden linnustoarvot nousivat esiin myös kevään ja alkukesän 2017 inventoinneissa. 
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Kuva 10. Mänttä-Vilppulan kaupungin Keskustaajaman osayleiskaavan pesimälinnustoselvityksen liite 1 
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017). Kartalla on esitetty maakunnallisesti arvokkaat linnustokohteet 
(MAALI) sinisellä ja paikallisesti arvokkaat linnustokohteet vihreällä. Lisäksi huomionarvoisten linnusto-
lajien havainnot lajikohtaisin merkinnöin. 

 

Pesimälinnustoselvityksen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017) mukaan suunnittelualueella si-

jaitsee paikallisesti arvokas linnustokohde (vihreä alue kuvassa 10). Selvityksessä mainitaan Ase-

mankulman – Männistönniemen välisellä alueella olevan varttunutta kuusikangasmetsää sekä eri-

ikäisiä lehtipuuvaltaisia lehtoalueita. Nämä metsäalueet ovat pesimälinnustoltaan selvitysalueen 

tiheimpiä ja lajistollisesti erittäin monipuolisia. Alueella havaittuja lajeja ovat mm. sirittäjä, tiltaltti, 

peukaloinen, lehto-, pensas-, herne- ja mustapääkerttu, rautiainen, puukiipijä, sini-, kuusi- ja ta-

litiainen, viherpeippo, punatulkku, musta-, punakylki-, laulu- ja räkättirastas, fasaani, viherpeippo 

ja käpytikka. Niin sanotuista yölaulajista Asemankulman alueella havaittiin viita- ja luhtakerttunen. 

Alueella havaittiin myös harvalukuinen vanhojen metsien laji, pikkusieppo.  

 

Paikallisesti arvokkaiden lintualueiden arvot säilyvät, mikäli maankäyttö niiden alueella säilyy ny-

kyisellään ja ne jätetään pääsääntöisesti rakentamisen ulkopuolelle. Myöskään arvokkaiden pesi-

mäalueiden välittömään läheisyyteen ei tulisi rakentaa. 

 

Suunnittelualue rajautuu lännessä maakunnallisesti arvokkaaseen linnustokohteeseen (sininen 

alue kuvassa 10). Kyseessä on MAALI-alue Mäntän Virtavedet.  Alue tulee huomioida siten, että 

alueiden linnustollinen arvo ei heikkene ja vesialueen ekologista tilaa ei saa heikentää. 
 

Vesiolosuhteet 

Mänttä-Vilppula kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Suunnittelualue rajautuu Keurusselkään 

idässä ja lännessä. Keurusselällä on oma valuma-alue. Lisäksi suunnittelualueen pohjoispuolella 

sijaitsee Kannuslampi. 

 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet 

Kirstinharju ja Runttimäki sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta itään. 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee lentopaikka‐alue ja lentokoneasentajakoulutukseen vuonna 2016 

rakennettu halli.  
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Kuva 11. Kuoppala, 
entinen sahanhoita-
jan asunto. (Kuva-
lähde: Mänttä-Vilp-
pulan keskustaaja-
man osayleiskaavan 
rakennetun kulttuu-
riympäristön inven-
tointi, FCG 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Kuoppalan 
piharakennus. (Kuva-
lähde: Mänttä-Vilppu-
lan keskustaajaman 
osayleiskaavan raken-
netun kulttuuriympä-
ristön inventointi, FCG 
2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Rakennuk-
sia Kuoppalan ran-
nassa. (Kuvalähde: 
Mänttä-Vilppulan kes-
kustaajaman osayleis-
kaavan rakennetun 
kulttuuriympäristön 
inventointi, FCG 
2015). 
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Sassin alueella kiitotien itäpäädyssä on yksi yksityisen maanomistajan asuinkäytössä oleva kiin-

teistö, Kuoppala (rv 1903), joka on entinen sahan työnjohtajan asunto pihapiireineen. Kiinteistö 

tunnetaan myös nimellä Eira. Päärakennuksen lisäksi 1930-luvulla pihapiiriin kuuluivat liiteri-navet-
tarakennus ja rantasauna. Rakennuksen takana oli heinälato. Hirsirunkoisessa navetassa oli tila kah-
delle lehmälle.  Liiteri-navettarakennus purettiin sodan jälkeen ja uusi navetta-talousrakennus ra-
kennettiin tilalle. Päärakennus, sauna ja piharakennuksena toimiva entinen navetta-talousrakennus 
ovat säilyneet. 
 
Kuoppala pihapiireineen on inventoitu Mäntän Sassinniemen rakennusinventointityössä (Tarja An-

tikainen, maaliskuu 2018). Inventoinnin kohdekortissa kuvataan, että Kuoppalan rakennusryhmä 
on hyvin säilynyt kokonaisuus 1900-1940-luvulta. Asuinrakennus on säilyttänyt alkuperäisen muo-
tonsa.  
 
Erityisen merkittävänä inventoinnin raportissa mainitaan saunarakennus, josta lisätutkimus voi 
tuoda esiin merkittäviä arkkitehtuurin historian arvoja (yhteydet muuhun 1930-luvun saunaraken-
nuksiin, Huhkojärven rakennuksiin tms.). Inventoidun kohteen muina arvoina mainitaan ympäristö-
arvo, maisemallisesti merkittävä sijainti, teollisuushistoria, pihapiirin rakennusten merkitys G. A. Ser-
lachius yhtiön puun varastoalueen toiminnan ainoana jäljellä olevana rakennuskantana sekä osana 
yhtiön puunhankinnan ja uiton historiaa. 
 

Lentokoneasentajakoulun ja Kuoppalan kiinteistöjä lukuunottamatta kaavoitettava alue on raken-

tamaton. 

 

Asuminen ja väestö 

Kuoppalan kiinteistö kiitotien itäpäädyssä on alueen ainut asuinkäytössä oleva kiinteistö. Muilta 

osin kaavoitettava alue on asumaton. Suunnittelualueen eteläpuolella, noin puolen kilometrin 

päässä, sijaitsevat lähimmät asuinalueet, jotka ovat pientalovaltaista asutusta. 

 

Palvelut 

Lähimmät palvelut sijaitsevat Myllyrannassa sekä Hämeentien eteläpuolella, kävelyetäisyyden 

päässä suunnittelualueesta. Tehtaan alueella ja Myllyrannassa sijaitsee mm. ravintola- ja liikepal-

veluja.  

 

Lähimmät koulut sijaitsevat alle kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään, Sillanpään alueella. 

Mäntän keskustan palveluihin on suunnittelualueelta matkaa n. 1,5km. 

 

Virkistyspalveluista suunnittelualueen kupeessa sijaitsee Keskisenlahden uimaranta, venesatama 

sekä laivalaituri. Reilun kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään sijaitsee urheilukenttä, jonka 

liepeiltä alkaa Mäntänvuoren luonnonsuojelualue ja valaistu kuntorata. Samalla suunnalla sijaitsee 

myös Mäntän ravirata.  

 

Liikenne 

Kaava-alue kytkeytyy pääliikenneverkkoon eteläpuolella sijaitsevan seututien 347 (Valtatie/Hä-

meentie) kautta. Valtatieltä on alueelle kaksi liittymää. Länsiosassa Myllyrannantie kulkee rannan 

tuntumassa aina Kannusniemen kärkeen asti ja idässä Sassintie, joka kulkee lentopaikka-alueelle. 

Lisäksi Myllyrannantieltä on hiekkatieyhteys lentopaikalle. Myllyrannantie on alkuosaltaan asfal-

toitu ja sen rinnalla kulkee erillinen jalankulku- ja pyörätie, kunnes tie muuttuu sora-/hiekkatieksi. 

Sassintien ja Valtatien (Hämeentien) liittymä on kärkikolmioilla varustettu nelihaaraliittymä, jonka 

vastakkaiset liittymähaarat sijaitsevat nykytilanteessa 5-10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mylly-

rannantien ja Valtatien liittymä on kolmihaaraliittymä. Myllyrannantien alkupäässä on tasoristeys. 

 

Seudulliset julkisen liikenteen yhteydet Mänttä-Vilppulasta ovat hyvät. Mänttä kuuluu Mäntän seu-

dun ja Tampereen itäiseen seutulippualueeseen. Bussiyhteyksiä on Tampere-Mänttä ja Jyväskylä-

Mänttä väleillä useita kertoja päivässä. Linja-autojen aikataulut palvelevat erityisesti muilta paik-

kakunnalta käyviä työntekijöitä ja opiskelijoita. Junayhteys eli kiskobussi kulkee Mänttä-Vilppulasta 
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kolmesti päivän aikana Tampereelle ja takaisin. Kiskobussi saapuu ja lähtee Vilppulan taajaman 

keskustasta. 

 

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee pienvenesatama. Satamasta ei ole matkustajaliikennettä. 

 

Tekninen huolto 

Alueelle vuonna 2016 toteutettu Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) lentokoneasentaja-

koulun rakennus on liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkostoon, mutta muulta osin alueella ei tois-

taiseksi ole kunnallisteknistä verkostoa. Olemassa olevat verkostot kulkevat alueen eteläpuolella 

Hämeentietä ja lännessä Myllyrannantietä. 

 

Kaava-alueen eteläosassa Hämeentien varressa sijaitsevan pellon pohjoisreunaan on toteutettu 

jätevedenpumppaamo, jolle huoltoajo tapahtuu Sassintieltä. 

 

 

 

Kuva 14. Vesihuollon verkostokartta. Kuvassa sinisellä vesijohdot, oranssilla jätevesiviemärit, vihreällä 
hule-/ sadevesiviemärit ja punaisella kaava-alueen rajaus. (Lähde: Mänttä-Vilppulan kaupunki) 

 

Ympäristöhäiriöt 

Alueella sijaitsevaa tuhkanläjitysaluetta on tutkittu (Suomen IP-Tekniikka 2003, Groundia 2010, 

Ramboll 2014) koekaivuin ja näytteenotoin. Tuhkatäyttöalueelta tutkituista haitta-aineista arsee-

nin, koboltin, nikkelin ja sinkin maksimipitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 mukaisen kynnysarvo-

tason. Kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia esiintyy ainoastaan yksittäisissä näytteissä ja suurim-

massa osassa tuhkatäyttöä edustaneissa näytteissä tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat 

kynnysarvot. Näin ollen keskimääräiset tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet alittavat kynnysar-

vot ja tutkittua aluetta ei luokitella pilaantuneeksi. 

 

Vanhan sahan alueesta on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus 14.9.2010. Tutkimuksessa 

vanhan sahan läheisyydestä kaivettiin kolme koekuoppaa ja toiset kolme koekuoppaa kaivettiin 

rannan tuntumasta itään päin vanhasta sahasta. Rannan tuntumassa olevista koekuopista ei ha-

vaittu raskasmetalleja. Kaikissa kolmessa laboratorioon lähetetyssä näytteessä havaittiin pieniä 

pitoisuuksia haitta-aineista. Kahdessa näytteessä ylittyivät haitta-aineille PIMA asetuksessa (Vna 

214/2007) asetetut kynnysarvot. Toisessa näytteessä sinkin osalta ylittyi alempi ohjearvo. Alue on 

Mäntän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoaluetta eikä se sijaitse 
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pohjavesialueella, joten alueelle sovelletaan asetuksen ylempää ohjearvoa. Määritetyistä näytteistä 

minkään haitta-aineen kohdalta ei alueeseen sovellettava ylempi ohjearvo ylittynyt. Kuitenkin, 

koska näytteissä esiintyi haitta-aineita, niin alue tulee arvioida. Alueen ollessa rakentamaton riski, 

että haitta-aineista olisi vaaraa ihmisille tai ympäristölle, on pieni.  

 

Kaavoitusprosessin kuluessa, syksyllä 2017, on alueella suoritettu sedimenttinäytteenotto vesialu-

een sedimenttien mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi. Edelleen on suoritettu 

myös ympäristötekninen tutkimus koekuoppakaivuna. Tutkimuksessa selvitettiin maaperän tilaa ja 

sen pilaantuneisuutta. Tutkimusraportti tehdyistä selvityksistä on liitetty tämän kaavaselostuksen 

liiteaineistoon. Havainnot on kuvattu tarkemmin selostuksen kohdassa Ympäristöhäiriöt. 

 

Ympäristöteknisissä tutkimuksissa alueelta havaittiin useissa koekuopissa rakennusjätettä, puuta 

ym. ja yhdessä koekuopassa (pienvenesataman alueella) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus 

lyijyä. Kyseisen koekuopan kohdalla tulee pilaantuneeksi luokiteltavat maa-ainekset poistaa käyt-

tötarkoituksen muuttuessa. Tutkimusraportissa on suositeltu myös lisätutkimusta pilaantuneen 

maa-alueen rajaamiseksi kunnostuksen yhteydessä. Maa-alueella havaittu tuhkakerros ja jätteet 

tulee poistaa vähintäänkin tulevien rakennusten alta sekä kaivutöiden yhteydessä ylös kaivettujen 

tuhkan ja jätteiden osalta.  Yhdessä vesialueelle sijoittuvassa tutkimuspisteessä havaittiin ylem-

män ohjearvotason ylittävä pitoisuus PAH-yhdisteitä. Tämä havainto on huomioitava, jos alueella 

suoritetaan ruoppaustöitä. Korkeat pitoisuudet liittyvät todennäköisesti ranta-alueen jätetäyttöi-

hin.  

 

 

Kuva 15. Ympäristöteknisen tutkimuksen tutkimuspisteet raportin liitekartta (Lähde: Ramboll 
12.1.2018). Koekuoppa, jonka ympäristöstä tulee maa-ainekset poistaa käyttötarkoituksen muuttuessa, 
on korostettu kuvaan punaisella rinkulalla. 

 

Sedimenttinäytteiden osalta analysoitiin metallipitoisuudet yhteensä seitsemän pisteen näytteistä. 

Tulosten perusteella alueen sedimentti on vain lievästi nuhraantunutta, kun vertailuarvona käyte-

tään PIMA-asetuksen mukaisia raja-arvoja. 

• kuvassa osoitetun tutkimuskartan A-alueella, jossa näytepisteet edustavat tulevan kaava-

alueen asuintonttien edustan tilannetta, sedimentissä havaittiin arseenin, kadmiumin ja 

sinkin kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia. Orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet jäivät 

alle kynnysarvopitoisuuden. 

• L-alueella, joka edustaa kiitotien itäpään sedimentin tilannetta, havaittiin arseenin ja nik-

kelin kynnysarvoylityksiä sekä yhdessä pisteessä sinkin alemman ohjearvopitoisuuden yli-

tys. 



 

20 

 
20 20 

• Kahdesta kokoomanäytteestä tehdyistä öljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden, PCB:n, orgaanis-

ten tinayhdisteiden sekä dioksiinien ja furaanien määrityksissä pitoisuudet jäivät kynnys-

arvojen alapuolelle.  

 

Mikäli alueilla suoritetaan ruoppauksia, ruoppausmassat on sijoitettava esimerkiksi maankaatopai-

kalle tai muuhun vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisen maa-aines- ja 

ruoppausjätteen vastaanotto. Ruoppauksen yhteydessä kiintoaineksen leviämiseen tulee kiinnittää 

huomiota ja eristää ruopattava alue tarvittaessa esim. silttiverholla tai kuplaverholla. 

 

Kiitotiealueen sijainti maastossa mahdollistaa periaatteessa alueelle saapumisen pienkoneella. 

Kentällä ei kuitenkaan nykytilassaan ole varsinaista lentotoimintaa eikä sen aiheuttamaa melutasoa 

nykytilanteessa ole siten erikseen arvioitu.  

3.1.5 Maanomistus 

Asemakaavoitettava alue on Mänttä-Vilppulan kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta kaava-

alueen itäisimmässä osassa sijaitsevaa kiinteistöä 508-405-2-770 (Eira, kutsumanimenä Kuop-

pala), joka on yksityisomistuksessa.  

 

Ehdotusvaiheessa kaava-alueeseen on otettu myös pieni alue valtion omistamaa rata-aluetta muu-

tettavassa kaavassa osoitetun, toistaiseksi toteuttamattoman katualueen (Ratapihantie) rajausten 

tarkistamiseksi. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 
2040. Asemakaavan muutosalueen likimääräinen 
rajaus on esitetty punaisella viivalla. 

 

 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 

27.3.2017. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan 

maakuntahallitus on 29.5.2017 MRL 201 § nojalla päättänyt maakuntakaavan voimaantulosta en-

nen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun pää-

töksestä kuulutettiin 8.6.2017. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumosi lainvoimaiset Pirkan-

maan maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liiken-

nettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan, sekä lisäksi entisen Kiikoisten 
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kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tehnyt rat-

kaisun asiassa 23.5.2018 ja mahdolliset jatkokäsittelyt menevät korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

(Valitukset eivät koske Mänttä-Vilppulaa.) 

 

Maakuntakaavassa 2040 alueen länsi- ja eteläosa on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (ruskea 

rasteri). Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden 

taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liiken-

nealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheutta-

mattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilu-

reitit. Merkintään liittyvä suunnittelumääräys kuuluu: 

 

”Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alu-

eena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksi-

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palvelui-

den saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentami-

nen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen 

omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuu-

riympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudul-

lisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.” 

 

Lisäksi merkintään liittyy määräyksiä, jotka koskevat kaupan toimintojen mitoitusta. 

 

Muuta kuin em. osaa suunnittelualueesta koskee ehdollisen taajamatoimintojen alueen merkintä 

(ruskealla pystyviivalla raidoitettu valkoinen alue). Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja 

muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen alueet, joiden toteuttaminen 

edellyttää jonkin suunnittelumääräyksessä esitetyn ehdon täyttymistä. Yleinen merkintään liittyvä 

suunnittelumääräys kuuluu: 

 

”Aluetta koskevat taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräykset. Lisäksi alueen 

suunnittelussa tulee määritellä alueen toteuttamisen tarkoituksenmukainen ajoitus 

suhteessa maakuntakaavassa osoitettuun muuhun yhdyskuntarakenteeseen.” 

 

Juuri tätä suunnittelualuetta koskien annetaan lisäksi seuraava määräys: 

 

”Mänttä-Vilppulan Sassin alueen toteuttaminen edellyttää, että lentopaikkaan liitty-

vät melu- ja turvallisuuskysymykset sekä lentotoiminnan vaikutukset otetaan huo-

mioon alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.” 

 

Alueelle on osoitettu lentopaikka (musta pistemäinen kohdemerkintä ja kirjaimet ”LL”). Kohde-

merkinnällä osoitetaan varaus pienlentopaikoille. 

 

Pääosaa suunnittelualueesta koskee taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykkeen merkintä 

(vaaleanpunainen palloviiva, johon on yhdistetty kirjainmerkintä kk5; huom! kirjainmerkintä ei näy 

karttaotteen kuva-alueella). Merkinnällä osoitetaan Vilppulan aseman ja Mäntän keskustan muo-

dostama yhtenäinen eheytyvän taajamarakenteen alue, jolla vahvistetaan kaupungin kulttuuri- ja 

matkailupalveluiden saavutettavuutta. Merkintään liittyy seuraava kehittämissuositus: 

 

”Mänttä-Vilppulassa alueen maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa tuetaan alu-

een kulttuuri- ja matkailupalvelujen sijoittumis- ja toimintamahdollisuuksia. Alueen 

sujuvaan saavutettavuuteen eri liikkumismuodoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota 

painottaen asemanseutuja.” 

 

Maakuntakaavassa on lisäksi annettu kartalle tarkemmin sitomatta yleismääräyksiä, joista tätä 

kaava-aluetta voidaan tulkita koskevan seuraavien:   

 

”Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina 

ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön.” 
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”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten 

mukaiset tulva-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-alu-

eille. Tästä voidaan poiketa, jos voidaan osoittaa, että tulvariskit pystytään hallitsemaan.” 
 

”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava ajantasainen tieto tunnetuista 

kiinteistä muinaisjäännöksistä ja muista arkeologisista kulttuuriperintökohteista Museovi-

raston muinais- jäännösrekisteristä ja siihen liittyvästä karttapalvelusta.” 

3.2.2 Yleiskaava 

Mänttä-Vilppulan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (voimaantulopäivä 2.2.2001) asema-

kaavan suunnittelualue on osoitettu pääosaltaan teollisuusalueeksi (T). Suunnittelualueen itäosaan 

on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla 

on näkymien kannalta merkittävä maisemallinen arvo (MY-2), lähivirkistysaluetta (VL) sekä vesi-

liikenteen aluetta (LV). Kaava-alueeseen sisältyy myös vesialuetta (W). Välittömästi kaava-alueen 

eteläpuolelle on osoitettu rata-aluetta sekä palvelujen ja hallinnon aluetta, jolle saa rakentaa ym-

päristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja (P-1). 

 

 

 

Kuva 17. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu kuvan keskellä sinisellä 
rajauksella. 

 

Mänttä-Vilppulaan ollaan parhaillaan laatimassa keskustaajaman osayleiskaavaa, jonka suunnitte-

lualueeseen myös tämä asemakaava-alue kuuluu. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-suun-

nitelma oli nähtävillä 1.7. - 1.8.2014 ja kaavaluonnos 3.12.2015 - 29.1.2016. Kaavaehdotus on 

valmistelutyön alla. 

 

Yleiskaavaluonnoksessa on alueelle esitetty laaja lentopaikka-aluerajaus (punareunainen valkoinen 

aluerajaus ja kirjainmerkintä LL), jota tullaan rajaamaan ehdotusvaiheeseen tarkemmin. 

 

Lentopaikan aluerajauksen sisällä on mahdollisesti pilaantuneen maa-alueen kohde (huutomerkki-

symboli keltaisen, pyöreän kohdemerkinnän sisällä). Tällä merkinnällä on osoitettu kaavaluonnok-

sessa sellaiset kohteet, joiden pilaantuneisuus on selvitettävä maankäytön tai omistussuhteiden 
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muuttuessa ja pilaantunut alue tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhty-

mistä. 

 

Lentopaikan pohjoispuolella on kaava-alueen alustavan rajauksen sisällä jonkin verran aluetta 

(MY). Lentopaikka-alueen läntisimpään osaan sekä osalle tästä MY-alueesta sijoittuvaa Sammal-

lahden eteläpuoleista lehtometsää koskee myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-

keän kohteen merkintä (vihreä pistekatkoviiva ja siihen yhdistetty kirjainmerkintä luo-1). Alue on 

uhanalaisen lajin, liito-oravan, esiintymisalue. Alueella olevien erityisten luontoarvojen säilyminen 

tulee turvata. Alueen käytössä ja kehittämisessä on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden 

kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja esiintyvien eliölajien säilyttämisedellytykset. 

 

Kaava-alueen itäosaan lentopaikan itäpuolelle on osoitettu palvelujen ja hallinnon alue (oranssilla 

reunuksella rajattu alue ja kirjainmerkintä P-2), jota koskevat lisämääreet ”Alue on tarkoitettu 

asemakaavoitettavaksi” ja ”Alue on tarkoitettu lentotoimintoihin liittyville palveluille”. 

 

Tämän itäpuolella on maa- ja metsätalousvaltaisen alueen merkinnällä (M) osoitettu alue, jonka 

keskellä Kuoppalan kiinteistö on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen tai ra-

kennusryhmän merkinnällä (pinkki neliösymboli). Kohdetta tai sen kulttuurihistoriallisia arvoja 

omaavaa ympäristöä koskevien toimenpiteiden ja suunnittelun on oltava kokonaisuuden säilymistä 

turvaavia. Rakennuksissa tai rakennelmissa suoritettavien muutos- ja korjaustöiden tulee olla sel-

laisia, että rakennuksen tai rakennelman rakennustaiteen, kulttuurihistorian, taajamakuvan ja/tai 

maisemakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat 

rakennukset tai rakennusryhmät. 

 

Kaava-alueen eteläisin osa on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu virkistysalueeksi (vihreä rasteri 

ja kirjainmerkintä V). 

 

 

 

Kuva 18. Ote Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan luonnoksesta. Suunnittelualueen liki-
määräinen rajaus on osoitettu sinisellä rajauksella. 

 

Yleiskaavaehdotusta on työstetty samanaikaisesti Sassin asemakaavatyön kanssa. Yleiskaavan 

ehdotus tulee Sassin alueen osalta olemaan asemakaavaehdotusta vastaava. Yleiskaavan laajuu-

den vuoksi prosessia ei voida viedä eteenpäin ennen Sassin asemakaavaehdotuksen nähtäville 
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asettamista, mutta tämänhetkisen (27.3.2018) tiedon mukaan yleiskaavan ehdotus on valmistu-

massa nähtäville samoihin aikoihin Sassin asemakaavan ehdotuksen kanssa keväällä 2018. 

3.2.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kolme asemakaavaa: asemakaava M1-51 (vahvistettu 

16.5.1950), asemakaava M6/52 (vahvistettu 8.2.1952) ja asemakaava A1319 (vahvistettu 

24.11.2006). Pääosa asemakaavoitetusta alueesta on osoitettu puistoalueeksi, mutta suunnittelu-

alueelle osuu myös katu-, liikenne-, ja vesialuetta. Noin puolet suunnittelualueesta, alueen itäosa, 

on kaavoittamatonta. 

 

Suunnittelualueella on voimassa kolme asemakaavaa: asemakaava M1-51 (vahvistettu 

16.5.1950), asemakaava M6/52 (vahvistettu 8.2.1952) ja asemakaava A1319 (vahvistettu 

24.11.2006). Pääosa asemakaavoitetusta alueesta on osoitettu puistoalueeksi, mutta suunnittelu-

alueelle osuu myös katu-, liikenne-, ja vesialuetta. Noin puolet suunnittelualueesta, alueen itäosa, 

on kaavoittamatonta. 

 

 

 

Kuva 19. Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä suunnittelualueen kohdalta. Kaavoitettavan alueen 
työn aikana tarkentunut aluerajaus on osoitettu kuvassa punaisella. 

 

3.2.4 Muut suunnitelmat ja selvitykset 

Mänttä-Seura ry on laatinut alueelle Sassin kansanpuiston Master Planin (31.12.2016), johon si-

sältyy ns. Airpark-konseptin määrittely sekä alueen maankäytön yleissuunnitelma. Asemakaava 

laaditaan tässä yleissuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden pohjalta. 

 

Kaavan laadinnassa otetaan lisäksi huomioon Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 (hyv. 

kv 5.9.2016). 

3.3 Muut lähtökohdat 

3.3.1 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestyksen 16.11.2009 

ja se on kuulutettu voimaan 8.1.2010.  
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3.3.2 Rakennuskielto 

Alueella ei ole voimassa rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

3.4 Pohjakartta ja koordinaattijärjestelmä 

Pohjakartta on Mänttä-Vilppulan kaupungin laatima ja se on tarkastettu helmikuussa 2017 ja kiin-

teistörajojen osalta uudelleen syyskuussa 2017.  

 

Asemakaavan muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-GK24 mitta-

kaavaan 1:2000. 

 

 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarve noussut esiin, kun on pohdittu Mäntän lentopaikan 

ja sitä ympäröivien maa-alueiden käytön ja kehittämisen mahdollisuuksia.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 20.10.2008 (§ 307) ja uudelleen 13.2.2017 (§40) 

käynnistää asemakaavan laadinnan.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja 

kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla 

on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 

tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
 

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: 

• kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, yritykset, työntekijät 

ja muut toimijat 

o Metsä Group –konserni / Metsä Board ja Metsä Tissue 

o Finsilva Oyj 

• elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja 

jotka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

• viranomaiset ja viranomaisluonteiset tahot 

o Mänttä-Vilppulan kaupunki 

• kaupunginvaltuusto 

• kaupunginhallitus 

• tekninen lautakunta 

o Pirkanmaan liitto 

o Pirkanmaan ELY- keskus 

o Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos 

o Pirkanmaan maakuntamuseo 

o Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 

o Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

o Elenia Oy 

o Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

o Liikennevirasto 

o Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
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o Puolustusvoimat 

• yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

o Suomen Ilmailuliitto ry 

o Sassin Ilmailijat ry 

o Mänttä-Seura ry 

o Mäntän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 

o Suomenselän lintutieteellisen yhdistys ry (SSLTY)  

o Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry 

o MW-kehitys Oy 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2017 (17.3.2017, kh 

3.4.2017 §80) julkaisemisen yhteydessä. Kaavoituskatsaus on ollut julkisesti nähtävillä 13.4.-

15.5.2017. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on esitelty luonnoksena (Ramboll 17.3.2017) 

viranomaisille hankkeen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 20.3.2017. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päätettiin kaupunginhallituksen 

kokouksessa 25.9.2017 §268. OAS asetettiin julkisesti nähtäville yhdessä kaavaluonnosaineiston 

kanssa 4.-25.10.2017 ja 12.10.2017 hanketta ja kaava-asiakirjoja esiteltiin avoimessa yleisötilai-

suudessa.  

 

Osallisilla oli mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide nähtävillä olevista kaava-aineistoista niiden 

nähtävilläoloaikana. Viranomaisilta pyydettiin kaavaluonnoksesta lausunnot. Valmisteluvaiheen 

palautteena jätettiin yhteensä 11 viranomaisten lausuntoa ja 9 osallisten mielipidettä. Palautteesta 

siihen annettuine vastineineen on laadittu vastineraportti (liite 11). 

 

Suunnitelmaa kehitettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen ja tarkentuneiden selvitysten perus-

teella edelleen kaavaehdotukseksi. Kaupunginhallitus päätti ehdotusvaiheen nähtäville asettami-

sesta kokouksessaan 3.4.2018 §93. Ehdotusaineisto oli julkisesti nähtävillä 12.4.-14.5.2018. Eh-

dotusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 3.5.2018. Nähtävilläoloaikana jätettiin kolme kirjallista 

muistutusta ja neljä viranomaisten lausuntoa. Lisäksi nähtävilläolo- ja lausuntoajan ja siihen vielä 

myönnetyn jatkoajan jälkeen jätettiin vielä yksi lausunto.  

 

Lausujista Puolustusvoimilla ei ollut huomauttamista eikä Liikennevirastolla lisättävää luonnosvai-

heen lausuntoon. Trafi esitti teknisenä tarkistuksena täsmennettävän selostukseen kaavassa an-

netun melumääräyksen toteutumisen edellytyksien kuvausta. Pirkanmaan liitto kertoi, ettei jätä 

lausuntoa, mutta esitti kuitenkin samalla täsmennystä selostukseen (kohta 5.6.9). Muistutuksissa 

Oy Teboil Ab ilmaisi, ettei ole kommentoitavaa, yksityishenkilö jätti uudelleen luonnosvaiheen pa-

lautteensa ja Keurusselän Pursiseura ry muistutti luonnosvaiheen palautteeseen saamansa vasti-

neen suppeudesta ja esitti Sataman säilyttämistä nykyisellä sijainnillaan. Lausuntoajan päättymi-

sen jälkeen jätetyssä lausunnossa Pirkanmaan maakuntamuseo esittää Eiran kiinteistön suojelu-

merkinnän tarkentamista ja kritisoi rakennusoikeuden määrää. Museo esittää myös alueella sijait-

sevan nippunosturin säilyttämistä ja huomioimista kaavassa sekä rakennettua ympäristöä ja mai-

semaa koskevan vaikutusarvioinnin täydentämistä. Ehdotusvaiheen palautteilla ja vastineilla täy-

dennetty vastineraportti on tämän asiakirjan liitteenä (liite 11). 

 

Kaavaehdotuksen hyväksymisvaiheen aineistoon on tehty palautteista ja havaituista muista tarkis-

tustarpeista aiheutuvat tarkistukset. Tarkistukset (ks. tarkempi listaus selostuksen luvun 5 Ase-

makaavan kuvaus alussa) ovat luonteeltaan teknisiä ja merkitykseltään vähäisiä, eikä niistä siten 

aiheudu tarvetta asettaa kaavaa uudelleen ehdotuksena nähtäville. Kaava on hyväksytty kaupun-

ginvaltuustossa 18.6.2018 §45.  

 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (selostuksen liite 1) on esitetty tarkemmat ku-

vaukset osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä kaavan eri vaiheissa. 
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Pirkanmaan ELY-keskuksen tiloissa 

20.3.2017.  

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynyt erillisiä neuvotteluja ja keskusteluja eri viranomaisten kanssa 

niin kaavan luonnosvaiheessa kuin kaavan ehdotusvaiheessakin. Keskusteluja on käyty Liikenteen 

turvallisuusvirasto Trafin, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, Pirkanmaan ELY-kes-

kuksen, Keurusselän ympäristönsuojelujaoston, Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n sekä Lii-

kenneviraston kanssa. Viranomaisten huomiot ja kannanotot on pyritty mahdollisimman hyvin huo-

mioimaan kaavatyössä. 

 

Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikoina on pyydetty lausunnot kaupungin ao. hal-

lintokunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta (vrt. kohta 4.3.3 edellä). 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 

Kaavoituskatsauksessa asemakaavoitukselle on asetettu seuraavat tavoitteet:  

 

Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa alueelle lentopaikka ja lentoharrastukseen liittyvä asu-

minen (Air Park ‐konsepti). Lentokentän välittömään läheisyyteen on tarkoitus osoittaa lentotoi-

mintaan liittyviä yritys‐ ja harrastustoimintaan osoitettuja alueita tarpeellisine liikenneväylineen. 

Kaavalla tutkitaan mahdollisuus osoittaa entinen tuhkanläjitysalue ympäristöineen kansanpuisto-

alueeksi virkistystoimintoineen. 

 

Muusta lähtökohta-aineistosta ilmeneviä tavoitteita ovat mm. alueella todettujen luonto- ja kult-

tuuriympäristöarvojen huomioon ottaminen. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tai muuten tarkentuneet tavoitteet 

 

 

Kuva 20. Alueen kunnallisteknisen toteutettavuuden tarkastelu (Lähde: Ramboll 23.3.2018) 

 

Suunnitteluprosessin aikana haettiin vertailukohtia ja esimerkkejä maailman muista airpark-asuin-

alueista. Näiden esimerkkien pohjalta tarkennettiin käsityksiä lentotoiminnan ja airpark-alueen 

tonttien sekä liikennöinnin tilantarpeista.  
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Prosessin aikana laadittiin tarkastelut alueen kunnallisteknisestä toteutettavuudesta ja hulevesien 
hallinnasta. Niiden perusteella todettiin tarpeet määrittää alueen rakennuspaikkojen alimmat sal-

litut korkeusasemat tulvasuojelun tietojen mukaisesti ja osoittaa aluevaraus jätevesien pumppaa-
molle. Alueen länsiosan puistoalueella on tarve säilyttää nykyinen avo-oja ratapiha-alueen kuiva-
tuksen varmistamiseksi. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Vaihtoehtojen rajaaminen 

Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa pidettiin kaavakonsultin ja kaupungin toimijoiden yhteinen 

työpaja, jossa työstettiin alueen tavoitteenasettelua sekä toimintojen sijoittumiseen, mitoitukseen 

ja kaupunkikuvaan liittyviä ideoita. Ideoita ei kuitenkaan lopulta työstetty työpajan skissejä pidem-

mälle eikä vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja tutkittu tarkemmin, vaan asemakaavaratkaisun läh-

tökohdaksi päätettiin ottaa Sassin kansanpuiston Master plan -suunnitelmassa esitetty alueen 

maankäytön ratkaisu, jonka pohjalta alueen suunnittelua jatkettiin ja tarkennettiin edelleen.  

 

Perusteena masterplan-suunnitelman käyttämiselle suunnitteluratkaisuna oli se, että suunnitelma 

on toiminnoiltaan ja alueen käytön jäsentelyltään varsin pitkälle pohdittu yhteistyössä lentoharras-

tajien ja alueen potentiaalisten toimijoiden kanssa ja vastaa hyvin myös kaupungin tavoitteita alu-

een maankäytölle. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkimiselle ei siten nähty enää tarvetta. 

 

 

Kuva 21. Sassin kansanpuiston Master plan -suunnitelman maankäytön ratkaisu. 
(Lähde: Tegelman & Kauhanen, Mänttä-Seura ry 2016)  
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4.5.2 Asemakaavaluonnos 

 

 

Kuva 22. Asemakaavaluonnoksen (18.9.2017) kartta, ei mittakaavassa. 

 

Asemakaavaluonnoksessa osoitettiin alueella lentopaikka ja kuusi uutta korttelia, kansanpuisto-

alue, muita viheralueita sekä katu- ja vesialuetta.  

 

Alueen länsiosassa kaava-alueen eteläreunaa pitkin osoitettiin katuyhteys Myllyrannan alueelta ra-

dan pohjoisreunaa aina Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) lentokoneasentajakoululle 

johtavalle Sassintielle asti. Muut alueet kaava-alueen länsiosassa osoitettiin puistoalueeksi (Sassin 

kansanpuisto).  

 

Lentopaikka-alue (LL) jakaa kaava-alueen itäosan kahtia lentopaikan pohjoispuolisiin ja eteläpuo-

lisiin kortteleihin. Lentopaikan pohjoispuolisiin kortteleihin sijoittuu lentotoimintaa tukevia palve-

luita (ns. siviiliplatta). Lentopaikan eteläpuolisiin kortteleihin sijoittuu alueen masterplan-suunni-

telmassa kuvatun airpark-konseptin (pienlentokoneella saavutettavissa oleva asuinalue) mukaista 

asumista, teollisuus- ja toimitiloja ja lentokoneasentajakoulu.  

 

Kaava-alueen eteläisimmässä osassa Sassintien itäpuolella säilytetään ranta-alue viheralueena.  
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Kuva 23. Asemakaavaluonnoksen (18.9.2017) havainnekuva, ei mittakaavassa. 

 

4.5.3 Asemakaavaehdotus 

 

 

Kuva 24. Asemakaavaluonnoksen (18.9.2017) kartta, ei mittakaavassa. 
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Asemakaavaehdotus on yhdyskuntarakenteelliselta ratkaisultaan ja muilta pääperiaatteiltaan luon-

nosvaiheen ratkaisun mukainen. Kaava-aluetta on luonnosvaiheesta laajennettu hieman ottamalla 

ajantasakaavassa rata-alueen pohjoisreunaan osoitetun Ratapihantien alueet koko pituudeltaan 

mukaan asemakaava-alueeseen. Katu- ja puistoalueet on nimetty. Kaavaan on lisätty hulevesien 

hallintaan liittyviä merkintöjä ja määräyksiä ja rullauksen mahdollistavien katualueiden viereisille 

tonteille osoitettu AGA M1-1 määräyksen mukaiset lentoesteettömät alueet. Lisäksi muutoksia on 

tehty lentoestepintoja koskevan määräyksen esitystapaan, katualueiden sijaintiin ja leveyksiin 

sekä Eiran eli Kuoppalan kiinteistön osalla lentopaikan ja korttelialueen rajauksiin. Eiran kiinteistön 

rakennusoikeutta on tarkistettu ylöspäin kiinteistön omistajien kanssa käytyjen neuvottelujen tu-

loksena. Eiran vanhoista rakennuksista on asemakaavan suojelun piiriin lisätty myös piharaken-

nukset.  

 

 

 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

Hyväksymisvaiheessa kaavaehdotukseen on tehty vähäiset tekniset tarkistukset seuraavasti: 

- Asuin- ja lomarakennusten korttelialueen (ARA-1) määräystekstiin on lisätty määräys ra-

kentamisen yhtenäisyyttä koskien: ”Alueen rakentamisen tulee muodostaa väritykseltään 

(myös katon väri) ja kattomuodoltaan yhtenäistä kaupunkikuvaa ja rakentamistapaa.” 

- Asumista palvelevan yhteiskäyttöisen korttelialueen (AH-1) määräystekstiin on lisätty sa-

nat ”ja muita yhteistiloja”. Korttelialueelle on näin mahdollista rakentaa saunan lisäksi 

muutakin asukkaiden yhteistä tilaa. 

- Sama lisäys suluissa olevan korttelinumeromerkinnän kohdalla. Merkintä siis osoittaa kort-

telit, joiden saunan tai muita yhteistiloja merkinnän osoittamalle korttelialueelle saa sijoit-

taa. 

- talousrakennuksen rakennusalan merkintä ja määräys on kokonaan poistettu kaavasta 

merkinnän jäätyä meluarvojen tarkistamisen johdosta tarpeettomaksi. Samalla korttelin 

346 tonteilla päärakennuksen ja talousrakennuksen rakennusalat on yhdistetty yhdeksi ra-

kennusalaksi, jolla on 300 kerrosalaneliömetriä rakennusoikeutta kutakin tonttia kohti. En-

nen tarkistusta rakennusalat oli määritetty äänitasomallinnuksen suurimman mallinnetun 

lentomäärän aiheuttaman melun mukaisesti, mutta tämän määrän lentoja toteutuminen 

Sassissa todettiin epärealistiseksi – määrä tarkoittaisi toteutuessaan, että Sassi olisi Suo-

men vilkasliikenteisin pienkonekenttä. Pienemmällä (100 lentoa/vrk, joka sekin arvioidaan 

edelleen epätodennäköisen suureksi) lentomäärällä korttelissa 346 ei ole tarvetta erotella 

tontin pohjoisreunaan vain talousrakennuksille sallittua rakennusalaa.  

- jäteastioille varattu rakennusala on muutettu ohjeelliseksi (pistekatkoviivan sijaan katko-

viiva) 

- i-1 kirjainmerkinnällä varustetun istutusalueen määräysteksti on tarkistettu kuulumaan 

”Istutettava alueen osa, jonka kasvillisuus tulee pitää matalana ja alue muutoinkin vapaana 

lentokoneen alimman mahdollisen siiven estekorkeuden tasoon yltävistä esteistä.” Tämä 

tarkistus mahdollistaa sijoittaa istutusalueille myös pollarityyppisiä tms. matalia valaisimia 

ja tontteja rajaamaan hyvin matalana pidettäviä pensasaitoja. 

- sama muutos vastaavan ohjeellisen istutusalueen määräykseen 

- Sassintien länsipuolella VL-alueella kulkevan Taapelinpoluksi nimetyn jalankululle ja pyö-

räilylle varatun alueen osan pieni Ratapihantien vastaiseen laitaan kääntyvä osuus on pois-

tettu. Reitin mutka todettiin tarpeettomaksi. Merkintä sekoittui myös ko. kohdalla puisto-

viivan, mikä vaikeutti kaavan lukemista. 

- Selostukseen on lisätty ehdotusvaiheen nähtävilläolosta ja saadusta palautteesta kertovat 

tekstikohdat ja tehty palautteissa esitetyn mukaiset sekä edellä luetelluista kaavakartan 

tarkistuksista aiheutuvat tekstitarkistukset. Lisäksi on korjattu luonnosvaiheen nähtävil-

läolon virheellinen päivämäärä. 
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5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostetaan 3. kaupunginosaan lentopaikka ja 

kuusi uutta korttelia. Lisäksi kaavalla muodostuu kansanpuistoalue ja muita viheralueita sekä katu- 

ja vesialuetta.  

 

Kaava-alueen eteläreunaa pitkin osoitetaan katuyhteys Myllyrannan alueelta radan pohjoisreunaa 

aina lentokoneasentajakoululle johtavalle Sassintielle asti. Muut alueet kaava-alueen länsiosassa 

osoitetaan puistoalueeksi (Sysimiilunpuisto). 

 

Lentopaikka-alue (LL) jakaa kaava-alueen itäosan kahtia lentopaikan pohjoispuolisiin ja eteläpuo-

lisiin kortteleihin. Lentopaikan pohjoispuolisiin kortteleihin sijoittuu ns. siviiliplatta, mahdollinen 

terminaalialue ja muita lentotoimintaa tukevia palveluita. Lentopaikan eteläpuolisiin kortteleihin 

sijoittuu ns. airpark-konseptin (pienlentokoneella saavutettavissa oleva asuinalue) mukaista asu-

mista, teollisuus- ja toimitiloja sekä lentokoneasentajakoulu.  

 

Kaava-alueen eteläisimmässä osassa Sassintien itäpuolella säilytetään ranta-alue viheralueena.  

 

Asemakaavamuutosalueen tonttijako laaditaan erillisenä ja sitovana. 

 

 

 

Kuva 25. Asemakaavaehdotuksen (27.3.2018) kartta, ei mittakaavassa.  

 

5.1.1 Mitoitus  

Muutettavan kaavan pinta-ala on 26,7928 ha, josta lähivirkistysaluetta (VL) on 19,1265 ha, puistoa 

(VP) 5,6816 ha, rata-aluetta (LR) 0,3257 ha, katualueita 1,3367 ha ja vesialuetta 0,0139 ha. Ra-

kennusoikeutta ennestään kaavoitetulla alueella ei ole.  

 

Asemakaava-alueen laajennuksen (ennestään asemakaavoittamaton alue) pinta-ala on 

26,7928 ha.  
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Laaditun uuden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen pinta-alat ja rakennusoikeudet ilmene-

vät oheisesta taulukosta. 

 

 

Taulukko 1.  Ote asemakaavan seurantalomakkeesta. 

 

Kaava-alueelle sijoittuu 18 asuintonttia, joista yhdelle on mahdollista sijoittaa kaksi asuinraken-

nusta tai jakaa tontti kahdeksi asuintontiksi. Jos alueen taloihin asettuu keskimäärin 2,5 asukasta 

taloa kohti, muodostuu alueen asukasmääräksi noin 50 asukasta, joista osa voi olla pysyviä ja osa 

loma-asukkaita. 

 

TYO-korttelialueella sijaitsevassa oppilaitoksessa on oppilaitoksen antamien tietojen mukaan noin 

80 opiskelijaa ja 5-8 opettajaa. 

 

P, TY, TYO ja KTY -tonttien rakennusoikeuksien perusteella alueen työpaikkamääräksi voidaan ar-

vioida n. 85 työpaikkaa. Tämä arvio on tehty seuraavin olettamin:  

• KTY-tontille sijoittuu toimistotyyppistä yritystilaa, jossa keskimäärin 1 työpaikka / 50 k-m2  

• P- ja TY-tonteille sijoittuu hallitilaa, jossa keskimäärin 1 työpaikka / 500 k-m2 

• TYO-tontilla edellä mainitut 5-8 työpaikkaa. 

 

Edellä mainittujen alueen käyttäjien lisäksi alueella arvioidaan vierailevan noin 200 lento- ja liidok-

kiharrastajaa vuodessa, voimakkaasti kesäkauteen painottuen (keskimäärin 2 henkilöä/päivä).  Li-

säksi alueen palveluissa ja lentotoimintaan tutustumassa käy kesäkautena arvioilta 10-40 muuta 

henkilöä päivässä. 
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laadulle asetettuja tavoitteita ovat entisen tuhkaläjitysalueen osoittaminen Sassin kan-

sanpuiston puistoalueeksi ja maataiteen toteutuspaikaksi sekä alueella todettujen luontoarvojen 

huomioon ottaminen.  

 

Entisen tuhkaläjitysalueen osoittaminen puistoalueeksi mahdollistaa laajan viheralueen säilymisen 

ja puuston monipuolistumisen alueen länsiosassa. Puisto luo alueelle lisäarvoa sekä toiminnallisuu-

den että ympäristön näkökulmista. Liito-oravan elinalue säilyy viheralueena.  

 

Välittömästi lentopaikan vierustoilla sitä vastoin lentoestepinnat asettavat rajoituksia puuston kor-

keudelle. Nykyistä puustoa on tästä johtuen jouduttu kaatamaan (puuston raivaustyöt syksyllä 

2017). Mahdollisen uuden istutettavan puuston lajisto on lentoestepintaan liittyvien rajoitusten 

koskemalla alueella jatkossa valittava siten, ettei se täysikasvuisenakaan ylitä sallittuja korkeuksia. 

Lentoestepintoihin liittyen on eri alueita koskevia korkeusrajoituksia tuotu näkyviin myös kaava-

kartalla ao. kaavamerkinnöin ja -määräyksin, vaikka lentoestepintoja koskevat rajoitukset ovat 

luonnollisesti voimassa myös ilman erillisiä kaavamääräyksiä ja myös tämän kaava-alueen ulko-

puolella. 

 

Luontoselvityksessä osoitetut ja säilytettäväksi suositellut lehtolaikut 3 ja 4 jäävät kaava-alueella 

potentiaalisen rakentamisen alle. Alueilla on todettu lehtomaista kasvillisuutta, mutta ei erityisesti 

suojeltavaa tai harvinaista lajistoa. Alueiden säilyttäminen ei ole ollut kaavan tavoitteet huomioon 

ottaen ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollista. Puusto on syksyllä 2017 kaadettu kiitotien ym-

päriltä n. 250 m levyiseltä alueelta. Luontoselvityksessä osoitettujen alueiden säilyttäminen olisi 

edellyttänyt laajojen alueiden jättämistä koskemattomaksi ja täyttämättä myös näiden ympärillä, 

mikä olisi estänyt käytännössä kokonaan asemakaavan tavoitteena olevan lentopaikan toimintaa 

tukevien palveluiden ja yritystoiminnan toteutumisen alueelle. Vaikka suoja-alueetkin olisi jätetty, 

olisi todennäköisesti jo yksin lentopaikan kiito- ja rullaustiealueiden perustaminen lentopaikkatoi-

minnan edellyttämällä tavalla vaikuttanut alueen maaston kosteustasapainoon siten, ettei alueita 

ja niiden kasvillisuutta olisi saatu säilymään nykyisellään.  

 

Alun perin kaavoitettavaksi aiotun alustavan aluerajauksen vuoksi luontoselvityksen selvitysaluee-

seen kuulunut ja selvityksessä numerolla 5 osoitettu lehtolaikku jää kaavan luonnosvaiheeseen 

tarkentuneen asemakaava-aluerajauksen ulkopuolelle. Tämä lehtoalue siis säilyy sellaisenaan, 

mutta kiitotien alueen korkotason muuttumisella ja hulevesien hallinnalla voi olla välillisiä vaiku-

tuksia sen olosuhteisiin. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Yleismääräykset 

Koko kaava-aluetta koskevat seuraavat yleismääräykset:  

- Alueen toteutuksessa on huomioitava lentoesterajoituspinnoista johtuvat korkeusrajoituk-

set. 

- Hulevedet tulee puhdistaa siten, että alapuolisten vesistöjen vedenlaatu ei vaarannu. 

- Tulvasuojelun huomioimiseksi alueen katualueilla ajoradan alimman tason tulee olla vä-

hintään N2000+108.02, tonteilla rakennuspaikan maanpinnan tason vähintään N2000 

+108.22 ja rakennusten vesivaurioille alttiin alimman lattiarakenteen vähintään tasolla 

N2000 +108.82.  

 

Lentopaikan suoja-alueella tontin puustoistutuksille sekä rakentamisen, lipputankojen ja valai-

simien korkeuksille asetetaan rajoituksia. Nämä rajoitukset on ehdottomasti otettava huomioon 

alueen tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

Merkinnällä les 00-00m k=33% 1:3 ja siihen liittyvillä nuolilla on osoitettu ne osa-alueiden rajat, 

joiden välillä on voimassa merkinnän lukuarvojen osoittama rakennusten, rakennelmien ja puuston 
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enimmäiskorkeuden rajoitus merkinnässä prosentti- ja suhdelukuna annetun lentoestepinnan kul-

makertoimen mukaisesti. Oheinen kuva havainnollistaa lentoestepintojen periaatteita. 

 

 

Kuva 26. Lentoesterajoitusalueiden ja –pintojen periaatepiirustus. Lähde: Määräys AGA M1-1 (voimaan-
tulo 5.6.2013), TRAFI/31291/03.04.00.00/2010  

5.3.2 Korttelialueet 

Alueen rakentamisen tulee muodostaa väritykseltään (myös katon väri) ja kattomuodoltaan yhte-

näistä kaupunkikuvaa ja rakentamistapaa. Em. vaatimus koskee kaikkia alueen korttelialueita. 

 

Airpark-korttelialueet (ARA-1, ARA-2 ja AH-1) 

Lentopaikan eteläpuolella sijaitsevat korttelit 346,347 ja 351 osoitetaan airpark-konseptin mukai-

siksi asuin- ja lomarakennusten korttelialueiksi. Airpark-konsepti tarkoittaa käytännössä, että jo-

kainen tontti on saavutettavissa perinteisten kulkumuotojen lisäksi lentopaikan kiitotieltä hidaska-

tuja pitkin pienlentokoneella rullaten ja tonteille on mahdollista toteuttaa asuinrakennuksen lisäksi 

tai yhteyteen hangaarirakennus lentokoneen säilytystä ja huoltotoimenpiteitä varten.  

 

Airpark-kortteleihin sijoittuu yhteensä 18 tonttia, joista 8 on omarantaisia. Pääosa tonteista on 

kooltaan 2100-2200 m2 (tonttikoon vaihteluväli 1490 - 9016 m2).  

 

Korttelin 351 keskelle sijoittuu yhteiskäyttöinen korttelialue (AH-1), jonka käyttötarkoitusmerkin-

tää koskeva määräys kuuluu: ”Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Alueelle saa to-

teuttaa asukkaiden yhteisen saunarakennuksen ja muita yhteiskäyttötiloja. Alueen rakentamisen 

ja kasvillisuuden osalta on huomioitava lentoestepinnan asettamat korkeusrajoitukset.” Kyseinen 

korttelialue on erillisellä lisämerkinnällä (sulkuihin sijoitettu korttelinumero) osoitettu korttelin 346, 

jonka tonteilla ei ole omaa rantaa, sekä korttelin 351 käyttöön.  Korttelialueen kerrosluku on I ja 

rakennusoikeutta sille on osoitettu 150 k-m2. Lentoestepinta asettaa korttelialueella rajoitteita yli 

30 metriä korkeille rakenteille tai puille, jollaisten sijoittuminen kortteliin onkin epätodennäköistä. 

 

Korttelien 346 ja 351 asuintonttien osalta korttelien käyttötarkoitusmerkintänä on ARA-1, jonka 

määräys kuuluu ”Asuin- ja lomarakennusten korttelialue. Tontille osoitetusta rakennusoikeudesta 
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tulee 100 k-m2 varata hangaaria varten. Hangaari voi olla joko erillinen rakennus tai sen voi sijoit-

taa tontin päärakennuksen yhteyteen. Alueen rakentamisen tulee muodostaa väritykseltään (myös 

katon väri) ja kattomuodoltaan yhtenäistä kaupunkikuvaa ja rakentamistapaa. Alueen rakentami-

sen ja kasvillisuuden osalta on huomioitava lentoestepinnan asettamat korkeusrajoitukset.” 

 

Em. ARA-korttelialueilla kerrosluku on II ja rakennusoikeutta on osoitettu 300 k-m2 tonttia kohden. 

Tästä alasta siis 100 k-m2 on korvamerkattu hangaaria varten, lopun voi käyttää asuinrakennuk-

seen ja mahdollisiin piharakennuksiin. Meluun varautumisen vuoksi kortteliin 346 on osoitettu 

myös korttelikohtainen melunsuojamääräys (melu), joka määräysteksti kuuluu: ”Tonttien suunnit-

telussa ja rakennusten sijoittelussa tulee varmistua siitä, että tonteille jää yhtenäinen, vähintään 

100 m2 suuruinen oleskeluun soveltuva alue, jolla ulkomelutaso ei ylitä tasoa 55 dBA päivällä ja 

50 dBA yöllä. Vastaavasti asuinrakennuksen rakenteilla tulee varmistaa, ettei sisämelutaso ylitä 35 

dBA päivällä ja 30 dBA yöllä.” Tämä melutaso tulee asuintonttien kyseessä ollessa saavuttaa myös 

tulevilla lentomäärillä. Tehdyn äänitasomallinnuksen mukaan aänitason raja-arvo (päiväsaikaan 

60dB, yöllä 50dB) ylittyy ko. korttelissa kuitenkin vasta lentotiheydellä 150 lentoa / vuorokausi, 

joka tarkoittaisi Räyskälän kentän vilkkaimmankin lentopäivän ylittäviä vuorokausittaisia lento-

määriä. Tällaisen lentomäärän toteutuminen Sassissa ei ole realistista. Äänitasomallinnuksen teki-

jän arvio todennäköisestä lentomäärästä on vilkkaimpanakin kesäpäivänä vain 24-30 lentoa päi-

vässä, keskimääräisen vuorokautisen lentomäärän jäädessä alle kolmeen. 

 

Tonttien rakennusalaa on kaupunkikuvallisista syistä porrastettu hieman ja nuolimerkinnällä osoi-

tettu rakennusalan sivu, jonka kohdalla jokin tontille rakennettavien rakennusten julkisivusta on 

tuotava kiinni osoitettuun rakennusalan sivuun. Näin on haluttu varmistaa rytmikkään ja yhtenäi-

sen katukuvan muodostuminen. Muilta osin rakennusten sijoittaminen on rakennusalan sisällä va-

paata. 

 

Kortteliin 351 on osoitettu ympäristöteknisessä selvityksessä havaitun maaperän pilaantuneisuu-

den huomioon ottava merkintä (saa-2) ja määräys: ”Mikäli korttelialueella tehdään nykyistä maan-

tasoa muuttavia toimenpiteitä, on huolehdittava siitä, että saastunut maaperä käsitellään ympä-

ristösuojeluviranomaisten hyväksymien käsittelysuunnitelmien mukaisesti.” 

 

Korttelin 347 osalta käyttötarkoitusmerkintä on ARA-2, jonka määräys kuuluu ”Asuin- ja lomara-

kennusten korttelialue. Kortteliin saa sijoittaa olemassa olevan päärakennuksen lisäksi yhden 

asuin- tai lomarakennuksen ja niihin liittyviä talousrakennuksia. Vaihtoehtoisesti kortteliin voi si-

joittaa olemassa olevan asuinrakennuksen lisäksi yhden lentotoimintaan liittyvän asuin- tai loma-

rakennuksen hangaareineen ja tarvittavine talousrakennuksineen. Tällöin hangaari voi olla joko 

erillinen rakennus tai sen voi sijoittaa tontin päärakennuksen yhteyteen. Uudisrakentamisessa on 

huomioitava korttelissa sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Saunaraken-

nusta lukuun ottamatta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia on mahdollista laajentaa 

vähäisessä määrin. Laajennuksissa tulee ottaa huomioon rakennusten olemassa olevat arvot ja 

rakennustapa. Alueen rakentamisen ja kasvillisuuden osalta on huomioitava lentoestepinnan aset-

tamat korkeusrajoitukset.” 

 

Myös tällä korttelialueella kerrosluku on II. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 650 k-m2 mu-

kaan lukien myös alueen olemassa olevat vanhat rakennukset, jotka suojellaan (sr). Suojeltuja 

rakennuksia ei saa purkaa. 

 

Tonttien reunoille on kaikissa em. kortteleissa osoitettu istutusrasterilla ja kirjainmerkinnällä  

i-1 sellaiset alueen osat, joiden kasvillisuus tulee pitää matalana ja alue muutoinkin vapaana len-

tokoneen alimman mahdollisen siiven estekorkeuden tasoon yltävistä esteistä. Tämä tarkoittaa 

käytännössä, että alueen kasvillisuus, valaisimet tms. rakenteet voivat korkeimmillaankin kohota 

vain polven korkeudelle. 
 

Toimitilojen korttelialue (KTY) 

Kortteli 350 Sassintien ja rata-alueen pohjoisreunaa kulkevan Ratapihantien kulmassa varataan 

toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY) eli toimistotyyppisille yritystiloille. Myös tällä tontilla 

kerrosluku on II, mutta tontin saa rakentaa hieman muita korttelialueita tehokkaammin, e=0.40.  
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Teollisuuden korttelialueet (TY-2 ja TYO-1) 

Lentopaikan eteläpuolen läntisimpään kortteliin 349 osoitetaan läntisempi tontti teollisuusraken-

nusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-2) ja 

itäisempi korttelin tonteista teollisuus- ja varastorakennusten sekä opetustoimintaa palvelevien 

rakennusten korttelialueeksi (TYO-1). Tonttien kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0.20. Myös 

näillä teollisuuden korttelialueilla ympäristön ja rakentamisen korkeuksia ja puuston istuttamista 

koskevat tietyt rajoitukset, jotka on ehdottomasti otettava huomioon alueen tarkemmassa suun-

nittelussa ja toteutuksessa – vrt. ko. kohta edellä yleismääräysten yhteydessä.  

 

Itäisemmällä tontilla sijaitsee alueelle jo 2016 suunnittelutarveratkaisulla toteutunut lentokone-

asentajakoulu, jonka toiminta alueella jatkuu. Osoitettu tehokkuus mahdollistaa oppilaitoksen laa-

jentamisen tontillaan tarvittaessa. TYO-korttelialueen itäreunaan on osoitettu istutusrasterilla ja 

kirjainmerkinnällä i-1 alueen osa, jonka kasvillisuus tulee pitää matalana ja alue muutoinkin va-

paana lentokoneen alimman mahdollisen siiven estekorkeuden tasoon yltävistä esteistä. 

 

Korttelin eteläreunaan Notamintien ja Ratapihantien kulmaan on osoitettu en-merkinnällä tontille 

sijoittuva aluevaraus mahdollisen muuntamon rakentamista varten. Muuntamon pohjoispuolelle on 

osoitettu rasitteena tilavaraus maanalaista johtoa (hulevesiviemäri) varten. 

 

Palvelujen korttelialueet (P-1) 

Lentopaikan pohjoispuolelle sijoittuva kortteli 348 osoitetaan palvelujen korttelialueeksi. Käyttö-

tarkoitusmerkintää koskeva määräys kuuluu: ”Lento- ja matkailutoimintaa palvelevien palvelura-

kennusten korttelialue. Liike-, kahvila-, puku-, korjaamo- yms. tilojen lisäksi alueelle voi sijoittaa 

lentokoneiden tankkaus- yms. huoltotoimintoja sekä pienkoneiden pysäköintiin ja säilytykseen tar-

koitettua ulko- ja hangaaritilaa. Alueen rakentamisen ja kasvillisuuden osalta on huomioitava len-

toestepinnan asettamat korkeusrajoitukset.”  

 

Palvelujen korttelialue mahdollistaa sekä lentotoimintaa että master plan -suunnitelmassa nyt kaa-

voitettavan alueen pohjoispuolelle alustavasti kaavaillun matkailuvaunualueen toimintaa tukevien 

palveluiden sijoittumisen alueelle.  

 

Korttelin suurin sallittu kerrosluku on II ja rakennusoikeus ilmaistu tehokkuuslukuna e=0.20. Kort-

telialueen pohjoisreunaan on osoitettu en-merkinnällä varaus mahdollista muuntamoa varten. 

 

Rakentamisen ja puuston korkeuksia koskevat edellä kuvatut lentoestealueen rajoitukset.  

5.3.3 Muut alueet 

Viheralueet (VP-1, VL) 

Alueen länsiosa Myllyrannantien ja Ratapihantien väliseltä alueelta aina lentopaikkaan saakka osoi-

tettaan puistoalueeksi (VP-1) ja nimetään se Sysimiilunpuistoksi. Puistoalue käsittää entiset tuh-

kaläjitysalueet ja näiden ympäristön. Puistoaluetta koskee määräys: ” Puisto. Alueelle laaditaan 

erillinen puistosuunnitelma. Alueelle saa sijoittaa erilaisia virkistykseen, leikkiin, ulkoiluun ja mui-

hin vastaaviin aktiviteetteihin liittyviä toimintoja ja rakennelmia sekä mahdollisesti tarvittavat kul-

kuyhteydet ja pysäköintipaikat. Alueen rakentamisen ja kasvillisuuden osalta on huomioitava len-

toestepinnan asettamat korkeusrajoitukset.” 

 

Osalla puistoaluetta on alueen toteutuksessa (esim. mahdollisten valaisinpylväiden mitoitus) ja 

kasvillisuudessa otettava huomioon lentoestepinnan asettamat rajoitukset. Kaava-alueen etelä-

puolisen ratapiha-alueen kuivatuksen varmistamiseksi puistoalueelle on osoitettu hule-3 merkin-

nällä hulevesien johtamisen kannalta tärkeä avouoma tai allas. Lisäksi puistoalueelle on luo-mer-

kinnällä osoitettu liito-oravan lisääntymis- ja/tai elinympäristö, joka tulee huomioida luonnonsuo-

jelulain 49§ mukaisesti alueen maankäytössä. 

 

Kaava-alueen eteläisimmässä osassa osoitetaan Sassintien länsipuolelle jäävä maa-alue sekä Sas-

sintien itäpuolisen ranta-alue niin ikään lähivirkistysalueeksi käyttötarkoitusmerkinnällä VL. Sa-

moin korttelien 347 ja 351 väliin osoitetaan viheralue samalla käyttötarkoitusmerkinnällä. Kahdelle 

viimeksi mainitulle viheralueelle on osoitettu tilavaraukset hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen 
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tarvittaville alueille sekä rasitteet jätevedenpumppaamoita varten, Sassintien itäpuolella myös tälle 

johtavaa huoltoajoyhteyttä varten. Rannan viheralue nimetään Kiramonpuistoksi ja maantieltä uu-

delle airpark-asuinalueelle VL-alueiden poikki johtava jalankulku- ja pyöräilyreitti Taapelinpoluksi. 

Kiramonpuiston aivan pohjoisimpaan reunaan, jossa Taapelinpolku päättyy Metrinkadulle, on osoi-

tettu ohjeellinen jäteastioita varten varattu rakennusala alueen yhteistä, keskitettyä jätehuoltorat-

kaisua varten. 

 

Lentopaikka (LL) 

Sassin lentopaikka eli kiitotien alue rullaustiealueineen ja välittömine suoja-alueineen osoitetaan 

liikennealueeksi lentopaikan aluevarausmerkinnällä LL. Alueen koilliskulmaan on osoitettu alueen 

osa, jolle saa sijoittaa veneiden ja vesitasojen vesillelaskuun tarkoitetun rampin (lv-2). 

 

Katualueet (kadut, hidaskadut) 

Asemakaavalla syntyy uusia katualueita, joista pääosa osoitetaan kaavassa normaaleina katualu-

eina, mutta osa hidaskatuina.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Katualueiden alustava tyyppi-
poikkileikkaus (normaali ajoneuvoliiken-
teen katu). 

 

 

 

Kuva 28. Katualueen alustava tyyppipoikkileikkaus airpark-alueen lentokoneinkin rullattavissa olevalla 
hidaskadulla. (Kuvassa esitetty konetyyppi on havainnollistamiseen käytetty standardikuvake, alueelle ei 
lennetä kuvan mukaisella suihkukonetyypillä.) 

 

Sassintietä jatketaan kaava-alueella lentokoneasentajakoululle. Ratapihantien linjaus muuttuu hie-

man aiemman asemakaavan mukaisesta, mutta katu kulkee edelleen ratapihan pohjoisreunaa ja 

edelleen kaava-alueen rajaa pohjoiseen Myllyrannantielle. Lentopaikan kiitotien lännen puoleisessa 

päässä Ratapihantieltä pohjoiseen johtaa Horisontintie, jonka nimi edelleen P-korttelin pohjoissivua 
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itään kääntyessä muuttuu Taffitieksi. Teollisuuskorttelin 349 eteläreunaa kulkeva uusi katu nime-

tään Notamintieksi.  

 

Airpark-kortteleiden uudet tonttikadut osoitetaan Metarinkatu-nimisenä hidaskatulenkkinä, jolla 

myös pienlentokoneen rullaus on sallittu. Näillä katuosuuksilla kadun rakenteissa, kalusteissa ja 

kasvillisuudessa tulee ottaa huomioon rullaavien lentokoneiden vaatima vapaatila. Rullaukseen 

käytettävää katualuetta koskeva samat mitoitusvaatimukset kuin lentopaikan rullausteitä, mm. 

30m estevapaan leveyden vaatimus. Siksi kadun varren tonteille sekä osalle katualuetta on osoi-

tettu istutusrasterilla ja kirjainmerkinnällä i-1 istutettava alueen osa, jonka kasvillisuus tulee pi-

tää matalana ja alue muutoinkin vapaana lentokoneen alimman mahdollisen siiven estekorkeuden 

tasoon yltävistä esteistä. 

 

Myös muualla kaava-alueella koskevat edellä yleismääräysten yhteydessä kuvatut lentoestealueen 

rajoitukset valaisinten, istutusten yms. toteutuksen korkeuksia osalla katualueita.  

 

Vesialue (W) 

Asemakaava-alueeseen sisältyy myös kaavassa vesialueeksi (W) osoitettavaa aluetta. Pirttilahden 

rannan vesialueelle on osoitettu vesialueelle vene- ja vesitasolaiturien rakentamisen sallivan osa-

alueen rajaus (lv-1). Korttelin 351 länsireunaa kulkevan kadun päähän sekä kiitotiealueen länsi-

puoliselle vesialueelle on osoitettu aluevaraukset veneiden ja vesitasojen vesillelaskuramppien to-

teuttamista varten (lv-2). 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Seuraavassa on kuvaukset kaavan toteutumisen arvioiduista vaikutuksista jaoteltu MRA 1 §:n 

mukaisten arvioitavien vaikutusten pääotsikoiden alle: 

1) vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

3) vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4) vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-

kenteeseen 

5) vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

sekä 

6) vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 

Sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu osana ihmisten elinoloihin kohdistuvia 

vaikutuksia. 

5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Asemakaavalla syntyy uusi, erityinen pienlentokoneiden omistajille ja harrastajille räätälöidyn ns. 

Airpark-konseptin mukainen asuinalue. Tällaisia asuinalueita on koko Euroopassa toteutettu joita-

kin, ja niiltä saatujen kokemusten perusteella alueelle voidaan odottaa hakeutuvan asukkaita varta 

vasten tämän asuinmuodon vuoksi kauempaakin. Uusia loma- ja asuinrakennusten tontteja syntyy 

kaavan toteutuessa 18 kappaletta, joista yhdellä mahdollistetaan sen suuruudesta johtuen kahden 

asuintalon toteuttaminen. Alueen asukasmääräksi voidaan siten arvioida muodostuvan n. 50 asu-

kasta. Toteutuva asuminen voi olla pysyvää asumista, loma-asumista tai molempia. 

 

Asemakaava parantaa toteutuessaan ilmailijoiden ja lentoharrastajien palveluita Suomessa. Sassin 

alueen elinympäristöön pienkoneidenkin lentoliikenne tuo luonnollisesti jonkin verran melua, mutta 

alueelle odotetaan hakeutuvan erityisesti alan harrastajia ja toimijoita, joille kyseinen melu ei ole 

häiriö. Koska melualue jää pienlentokonetoiminnassa selvitysten mukaan hyvin suppeaksi, ei ny-

kyisten Sassin aluetta ympäröivien alueiden asukkaiden elinympäristöön arvioida aiheutuvan len-

totoiminnasta merkittäviä meluhäiriöitä.  

 

Elinympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksiin kaavan toteutumisen vaikutukset tulevat olemaan 

sekä positiivisia että negatiivisia. Positiivisena vaikutuksena on entisen tuhkaläjitysalueen muuttu-
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minen laajaksi puistoalueeksi, jonne voidaan olettaa toteutuvan monenlaisia toimintoja ja moni-

puoliset, erinomaiset ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Negatiivisena vaikutuksena on se, että 

lentopaikka kiitoteineen katkaisee ulkoilu- ja muut kulkuyhteydet alueen itäosassa. Kiitotien vierillä 

on kuitenkin puomit kulkemista rajoittamassa jo nykyiselläänkin, joten kulkua ei ole mahdollisia 

satunnaisia jalan liikkuvia ulkoilijoita lukuun ottamatta ollut muutoinkaan. Sassintieltä on kaavan 

toteutuessa edelleen (ja jopa aiempaa helpommin ja sujuvammin) kulkea kaava-alueen pohjois-

puolisille metsäalueille kiitotien ympäri sen länsipäästä kiertäen.  

 

Kaavan sosiaalisiksi eli ihmisiin kohdistuviksi ja ihmisten välisenä ilmeneviksi vaikutuksiksi voidaan 

arvioida alueelle yhteisestä harrastuksesta ja elämäntavasta potentiaalisesti syntyvä yhteisöllisyys. 

Kaava mahdollistaa toteutuessaan Mäntän kansainvälisyyden lisääntymisen sekä uusien asukkai-

den ja elinkeinojen sijoittumisen alueelle. Vastaavasta kehityksestä on esimerkkejä muissa maissa 

toteutuneista airpark-asuinalueista, jotka ovat houkutelleet asukkaita muuttamaan aktiivisempien 

lentoharrastusmahdollisuuksien ja samanhenkisen asuinyhteisön perässä sekä laajoilta alueilta 

omassa maassa että kokonaan toisista maista. 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavan toteutuessa ihmisen muokkaama, mutta toistaiseksi pääosaltaan rakentumaton alue muut-

tuu aiempaa suuremmalta osin rakennetuksi. Lentopaikan toteutumisen edellyttämä puuston kaato 

kiitotien kumminkin puolin on toteutettu kaavahankkeen kuluessa syksyllä 2017.  

 

Luontoinventoinnissa numeroin 3 ja 4 osoitetut pienialaiset lehtolaikut menetetään niiden jäädessä 

alueen rakentamisen alle. Näillä alueilla ei kuitenkaan ole todettu erityisen harvinaista tai muutoin 

ehdottomasti suojeltavaa kasvillisuutta ja alueiden säästäminen estäisi käytännössä kokonaan 

muiden kaavalle asetettujen tavoitteiden ja koko kaavan lähtökohtaisen tarkoituksen toteutumi-

sen, kuten myös edellä kohdassa 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen jo 

mainittiin. 

 

Muut luontoinventoinnissa kaava-alueella todetut luontoarvot pystytään säilyttämään niiden sijoit-

tuessa puistoksi osoitettavalle alueelle. Liito-oravan elinolosuhteita ja kulkumahdollisuuksia alu-

eelta ympäröiville alueille on mahdollista alueen puiston ja siltä edelleen alueen ulkopuolelle joh-

tavien katualueiden tarkemman suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä jopa parantaa nykyisestä.  

 

Koska luontoarvojen säilyttäminen on ollut yksi kaavalle ympäristön laatua koskien asetettu ta-

voite, on asemakaavan vaikutuksia suhteessa luontoinventoinnissa todettuihin arvoihin kuvattu 

laajemmin jo edellä kohdan 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen yhtey-

dessä. 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen 

Kaavan toteutuminen täydentää Mänttä-Vilppulan kaupungin yhdyskuntarakennetta ja alueen kau-

punki- ja korttelirakennetta kaupungin tavoitteiden ja ylemmillä kaavatasoilla osoitettujen periaat-

teiden mukaisesti. Vaikka uusi asuinalue sijoittuu hieman erilleen keskustan yhdyskuntaraken-

teesta, voidaan sijainnin katsoa olevan alueen toimintaan ja luonteeseen nähden perusteltu ja 

päinvastoin huomattavankin keskeinen ja hyvin saavutettavissa oleva. 

 

Uusien toimintojen toteutuminen alueelle aiheuttaa lisäyksen alueen liikennemääriin. Lentopaikalle 

ja sen lähialueen lentotoimintaa tukeviin palveluihin ja yrityksiin tehdään tyypillisesti vapaa-ajan-

matkoja, minkä vuoksi liikennettä syntyy eniten viikonloppuisin ja loma-aikoina. Liikenteellisesti 

vilkkain ajankohta tulee siksi olemaan todennäköisesti kesäviikonloppuina. Osa liikenteestä voi 

kuitenkin olla myös yritys- ja työmatkoja. 

 

Kaava mahdollistaa alueelle toteutuvan 18 asuintonttia. Asuminen voi olla joko loma-asumista tai 

vakituista. Mikäli kaikki pientalotontit toteutuvat vakituisina asuinrakennuksia ja asuntokunnan 

kooksi oletetaan 2-3 henkilöä, matkamääräksi henkilöä kohden 3 matkaa/vrk ja henkilöauton kul-

kutapaosuudeksi 80 %, aiheutuu henkilöautoliikennettä n. 120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jos sen 

sijaan kaikki tontit toteutuvatkin vapaa-ajan asuntoina, on liikennemäärä keskimäärin vain 13 ajo-

neuvoa vuorokaudessa ja kesäsunnuntaisin alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
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Alueella nykyisin sijaitsevan lentokoneasentajakoulun liikennetuotokseksi voidaan arvioida noin 90 

ajoneuvoa arkivuorokaudessa, jos kaikki opettajat ja puolet opiskelijoista käy paikalla autolla. Ke-

sällä ja viikonloppuisin ei liikennettä oppilaitoksesta aiheudu. TY-alueen teollisuus- ja varastotoi-

mintojen arvioidaan tuottavan keskimäärin 60 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärä kesäsun-

nuntaisin lienee samaa suuruusluokkaa kuin keskimäärin vuorokaudessa, jos korttelialueelle sijoit-

tuvat toiminnot palvelevat pääosin lentoliikennetoimintaa.  

 

KTY-tontille arvioidaan sijoittuvan noin 50 työpaikkaa, jotka tuottavat liikennettä keskimäärin 75 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Yleensä työpaikka-alueet eivät tuota liikennettä juurikaan sunnuntaisin, 

mutta tonteille tarkoitettu yritystoiminta huomioiden liikennetuotoksen arvioidaan olevan kesäsun-

nuntaisin sama kuin keskimääräinen vuorokausiliikenne. 

 

Lentopaikalla ei nykyisellään ole vakituista toimintaa eikä sen siten lasketa tuovan alueelle nykyti-

lassaan liikennettä. Tulevassa tilanteessa lentopaikalla tapahtuvan liidokkien lennätyksen, pienko-

nevierailuiden ja näitä seuraamaan saapuvien alueen vierailijoiden voidaan arvioida tuovan alueelle 

liikennettä 10-40 ajoneuvoa/vrk kesäkaudella, talvikaudella liikennettä ei arvioida syntyvän mer-

kittävästi. Kansanpuistossa tai lentopaikalla pidettävien tapahtumien aikaan liikennettä voidaan 

arvioida hetkellisesti syntyvän enemmän, ehkä 50-100 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 

Kaikkiaan liikennemäärän alueella ennustetaan olevan maksimissaankin keskimäärin vain 200-300 

ajoneuvoa vuorokaudessa ja kesäviikonloppuisin noin 300-350 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liiken-

teen alueelle arvioidaan ohjautuvan lähes yksinomaan Sassintien kautta uusien toimintojen pai-

nottuessa voimakkaasti alueen itäosaan. Kaava-alueen itäosan puiston kehittäminen voi uusien 

toimintojen myötä tuoda alueelle jonkin verran uusia käyttäjiä, mutta liikennemäärien ei odoteta 

Myllyrannantiellä ja sen eritasoliittymässä kasvavan merkittävästi nykyisestä. Kaavan toteutumi-

sen alueelle tuomat liikennemäärät ovat alueen kokoon nähden maltillisia, eikä niistä siten arvioida 

aiheutuvan liikenteen sujuvuudelle tai toimivuudelle ongelmia. 

 

Airpark-kortteleihin syntyy erityisiä hidaskatuina osoitettuja yksisuuntaisia katuja, joilla normaalin 

tonttiliikenteen lisäksi myös asukkaiden pienlentokoneilla voidaan rullata kiitotiealueelta kotiton-

teille ja näille sijaitseviin lentokonesuojiin eli hangaarirakennuksiin. Lentokoneiden rullausliiken-

teen liikenneturvallisuus on pyritty ottamaan huomioon alueen suunnittelussa osoittamalla kadut 

normaalia leveämpinä ja pitämällä tonttikadut mahdollisimman suorina ja siten näkyvyys lentoko-

neen ohjaamosta mahdollisimman avoimena. Yksisuuntaisilla katulenkeillä kiertosuunta tulee ole-

maan lentokoneiden ajosuunnan mukaisesti vastapäivään. Alueen sisäisen kävely- ja pyöräilylii-

kenteen turvallisuuden vuoksi nopeudet pidetään hidaskaduilla myös alhaisina. Sijainnista ja alue-

rakenteesta johtuen airpark-korttelien katualueille ei synny läpikulkuliikennettä, varsinaiset liiken-

nemäärät tonttikaduilla jäävät siis pieniksi. Sen sijaan lentopaikan pohjoispuolinen palveluiden 

korttelialue voi synnyttää jonkin verran liikennetarvetta myös alueen ulkopuolelta tulevien palve-

luiden käyttäjien ja lentopaikkatoiminnan synnyttämän matkailun liikennevirroille.  

5.4.4 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan 

Kaava mahdollistaa alueelle syntyvän monipuolisen ja monimuotoisen uuden asuinalueen tämän 

erityispiirteitä tukevine palveluineen. Sassin lentopaikka kiitoratoineen ja puuttomine suoja-aluei-

neen muodostaa alueen sydämeen sekä nykytilassaan että etenkin kaavan toteutuessa laajahkon 

avoimen alueen, joka avaa myös maisemassa pitkät itä-länsisuuntaiset näkymät kansanpuiston ja 

alueen itäpuolisen vesialueen välille.  

 

Lentoalueen turvallisuusmääräykset edellyttävät puuston madaltamista tai jopa kokonaan poistoa 

lentoestealueelta 124,5m etäisyydellä kiitotien kumminkin puolin. Puuston raivaus on suoritettu 

syksyllä 2017. (Avoimen maiseman laajuus puuston kaadon jälkeen ilmenee kuvasta 6 selostuksen 

sivulla 12.) Uuden puuston ja muun kasvillisuuden istuttamisessa on otettava huomioon lentoeste-

pintojen tuomat korkeusrajoitukset – tuleva kasvillisuus tulee olemaan aiempaa matalampaa ja 

nurmi- tms. hyvinkin matalan kasvillisuuden istutusalueita aiempaa enemmän. 
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Alueen rakentamisessa kerrosluvut on rajoitettu kahteen ja asuintontit ryhmitelty selkeästi omiksi 

korttelikokonaisuuksikseen, mikä osaltaan tuo alueen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen mittakaaval-

lista yhtenäisyyttä, vaikka kaava-alueen toiminnot sinänsä vaihtelevatkin teollisuushalleista erillis-

pientaloihin. Kaupunkikuvallisena piirteenä tonttihidaskaduille syntyy katutilaa rajaava ja rytmit-

tävä tekijä lähelle katualueen rajaa joka tontilla toistuen sijoittuvista julkisivuista tai julkisivujen 

osista. ARA-1-määräyksen koskemissa kortteleissa 346 ja 351 rakentamiselta edellytetään yhte-

näisyyttä kaupunkikuvan ja rakentamisen tavan suhteen. Tämä tarkoittaa käytännössä rakennus-

lupavaiheessa yhtenäisyyden vaatimuksen täyttäväksi todennettavia vaatimuksia rakentamisen 

muodoille, värityksille ja tyyleille. Rakennusten sijoittumiselle rakennusalojen puitteissa ei ole ase-

tettu rajoituksia lukuunottamatta Airpark-kortteleiden katujulkisivujen tietyiltä osin katulinjaan 

tuomisen määräystä.  

 

Kiitotien ympärillä puuttomaksi kaadetun ympäristön maisemavaikutus Kuoppalan pihapiiriin ja lä-

hiympäristöön sekä rantamaisemaan on ilmeinen: maisema on muuttunut prosessin aikana ja 

muuttuu alueen rakentuessa edelleen. Kiitotien avoin maisema-alue on jo laajentunut kaavahank-

keen lähtötilanteesta ja pidetään jatkossakin aiempaa laajemmalla alueella avoimena tai ainakin 

rakentamisen ja puuston korkeuksiltaan lentoestepintojen sallimien korkeusrajojen alapuolella. 

Lentopaikan eteläpuolisessa rantamaisemassa sahan aikaan avoin ja sittemmin pusikoitunut ranta-

alue muuttuu omarantaisten erillispientalojen ja loma-asuntojen rakennetuksi korttelialueeksi ja 

nykyinen pieni satama-alue, jossa veneitä on säilytetty osin talvellakin, poistuu. Vastarannan 

asuintonteilta avautuvien näkymien voidaan siis arvioida siistiytyvän, mutta muuttuvan samalla 

huomattavasti kaupunkimaisemmiksi kuin nykyinen rantamaisema.  

 

Kuoppalan kiinteistö sijoittuu lentoalueen turvallisuusmääräyksien koskemalle alueelle, jolla len-

toestepinnat asettavat korkeusrajoituksia puustolle. Tämän vuoksi ainakin osa kiinteistön alueella 

sijaitsevasta puustosta joudutaan poistamaan ja jatkossa istutettavan puuston lajistoa valikoimaan 

korkeusrajoituksen huomioon ottaen. Puuston muutoksen vaikutus pihapiirin ilmeeseen voi olla 

merkittävä. Vaikka Kuoppalan kiinteistön korttelialueelle myönnetään kaavassa rakennusoikeutta 

suhteessa kiinteistön pinta-alaan niukemmin kuin muilla ARA-tonteilla, on rakennusoikeuden 

määrä huomattava suhteessa kiinteistön ennestään toteutuneeseen rakentamiseen. Rakennusoi-

keuden toteutuessa täysimääräisenä uusi rakentamisen muodostaa korttelialueelle uusia pihapiiri-

kokonaisuuksia täydentämään vanhaa. Korttelialuetta koskevassa määräyksessä on edellytetty, 

että uudisrakentamisessa on otettava huomioon nykyiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaat raken-

nukset, niiden olemassa olevat arvot ja rakennustapa. Suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29.  Illustraatio Eiran kiinteistöstä, kaupun-
ginarkkitehti Sirkka Sortti 14.3.2018  
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5.4.5 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Asemakaava mahdollistaa toteutuessaan uusien teollisuus- ja yritystilojen rakentumisen alueelle. 

Sekä toimitila-, teollisuus- että palvelurakennusten kortteleissa kaava mahdollistaa tarvittaessa 

rakennusoikeuden jakamisen useampaan rakennusmassaan tai vaihtoehtoisesti suurempienkin, 

useamman yrityksen tiloja sisältävien rakennusten toteutumiseen kortteliin. Uusia työpaikkoja 

avautuu erityisesti alueelle sijoittuviin, lentotoimintaan liittyviin yrityksiin, mutta myös lento- ja 

lentoharrastustoimintaa sekä matkailua tukeviin palveluihin. Lisäksi alueen ja sen infrastruktuurin 

tarkempi suunnittelu ja rakentaminen tuovat työtä niin Mäntän talousalueelle kuin laajemmallekin, 

vaikka tämä työllistävä vaikutus onkin väliaikainen ja päättyy alueen valmistuttua. 

 

Aluetta koskien laaditun äänitasomallinnuksen yhteydessä on esitetty arviona lentopaikka-alueen 

harrastajamääristä noin sadan liidokkiharrastajan ja sadan pienlentokoneiden harrastajan vuosit-

taista vierailua alueella painottuen kesäkauteen. Tämä arvio koskee vain kentän vakiokäyttäjiä – 

lisäksi alue palvelee kentän ja puistoalueen valmistuttua hyvin erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien 

ja harrastetoiminnan järjestämistä. Näiden voidaan olettaa tuovan osaltaan työtä ja työtuloja alu-

eelle pysyvästi sijoittuvien yritysten ja yrittäjien lisäksi myös erilaisille tapahtumajärjestäjille, or-

ganisaattoreille, artisteille yms. toimijoille, joilla ei ole pysyvää työpaikkaa alueella. 

 

Yhtenä alueen pysyvistä työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista toimii alueelle jo ennen kaa-

vahanketta toteutunut lentokoneasentajakoulu, joka jatkaa alueella jo käynnistynyttä toimin-

taansa. Koulu tarjoaa työpaikan alan opettajille ja oppilaitoksen muulle henkilökunnalle, mutta 

vaikuttaa elinkeinoelämään samalla myös kasvattamalla uusia potentiaalisia työntekijöitä alueelle 

sijoittuviin lentoalan yrityksiin, mikä varmasti osaltaan houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Kaavan toteutuessa ympäristön häiriötekijöistä poistuu kaava-alueella nykyisin sijaitseva satama-

alue. Sataman, entisen sahan alueen sekä tuhkaläjitysalueiden maaperät puhdistetaan ja stabiloi-

daan uusien toimintojen edellyttämässä laajuudessa.  

 

Kaava mahdollistaa toteuttaa alueelle jonkin verran uutta teollisuustoimintaa. Koska alueen teolli-

suustoimintaan painottuvat korttelialueet sijaitsevat aivan asuinkortteleiden läheisyydessä, on 

niissä tapahtuvan toiminnan laadulle asetettu erityisiä vaatimuksia. Toiminta ei saa aiheuttaa me-

lua, saasteita tai muita ympäristöhäiriöitä. 

 

Lentopaikan toiminnasta aiheutuvaan häiriötä on sivuttu edellä kohdassa vaikutukset elinympäris-

töön ja sen tuoman liikenteen aiheuttamaa häiriötä kohdassa vaikutukset liikenteeseen. Muuna 

ympäristöhäiriönä lentotoiminnasta on riskinä aiheutua maaperän pilaantumista (polttoaineen, öl-

jyn tai muiden kemikaalien joutuminen maaperään lentokoneiden tankkauksen tai huollon yhtey-

dessä). Kaupunki on tietoinen riskistä ja tulee kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että em. 

ongelmien ennaltaehkäisy on ratkaistu jo alueen rakennusvaiheessa. 
 

Lentomelu 

Sassin alueella toteutuvaksi kaavaillusta lentotoiminnasta laadittiin äänitasomallinnus vuonna 2015 

(Windcraft Oy). Mallinnuksessa tarkasteltiin melun leviämistä eri lentotiheyksillä. Alla on kuvaot-

teet melun leviämisestä yöllä ja päivällä lentotoiminnan ollessa 150 lentoa/vuorokausi (mallinnuk-

sessa käytetty tihein lentoväli). 

 

Äänitasomallinnuksessa on mallinnettu melutasot ja melun kulkeutumisen laajuus 30, 80,100 ja 

150 päivittäisen lennon lentomäärille. Raportissa on esitetty myös arvioita toteutuvien lentomää-

rien todennäköisyydestä. Lentopaikalle arvioidaan sijoittuvan noin kuusi kevyttä lentokonetta, 

jotka pitävät kenttää kotikenttänään ja tekevät kentältä vuodessa arviolta 30 lentoa keskimäärin 

kukin eli yhteensä 180 lentoa vuodessa. Vierailevia lentokoneita arvioidaan kentällä vierailevan 

100 kpl vuodessa.  
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Windcraft Oy:n esittämän arvion mukaan lennot eivät jakaudu vuodelle tasaisesti vaan painottuvat 

voimakkaasti kesäkauteen ja silloinkin erityisesti viikonloppuihin ja päiväsaikaan. Suomessa talvi-

kausi on säästä ja pimeydestä johtuen pienkoneilla lentämisen kannalta hyvin hiljaista. Vertailu-

kohteena käytetyn Räyskälän kentän tunnettujen lentotilastojen mukaisesti jakautuessaan tämä 

lentomäärä (yhteensä 280 lentoa vuodessa) tarkoittaisi vilkkaimpanakin päivänä vain 2-3 lentoa 

päivässä, mikä on hyvin vähäinen lentomäärä.    

 

   

Kuva 30. Melun leviäminen lentotoiminnan ollessa 150 lentoa/vuorokausi. Vasemmalla päiväajan 
äänitaso (klo 7-22) ja oikealla yöajan äänitaso (klo 22–07). Vaaleansininen alue kuvastaa aluetta, jolla 
äänitason raja-arvo (päiväsaikaan 60 dB ja yöllä 50dB) ylittyy.  

 

Lisäksi lennokkiharrastustoiminnan määräksi on arvioitu keskimäärin 4 lentoa päivässä painottuen 

kesäkaudelle ja etenkin ilta-aikoihin. 

 

Mallinnuksessa esitetyn suurimman mahdollisen melutason toteutuminen edellyttäisi Mäntän len-

topaikan toiminnan toteutumista Suomen vilkkaimpien pienkonekenttien tasoisena. Tämä on hyvin 

epätodennäköistä. 

 

Välittömästi kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevan rata-alueen käyttö on vähäistä, mutta periaat-

teessa se muodostaa olemassa olevan ympäristön häiriötekijän uuden alueen asukkaille ja toimi-

joille.  

5.6 Yleiskaavallinen tarkastelu 

Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on osana asemakaavaprosessia teh-

tävä ns. yleiskaavallinen tarkastelu. Yleiskaavallisessa tarkastelussa todetaan, miten asemakaava-

ratkaisua laadittaessa on otettu huomioon MRL:n 39§ mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset. 

MRL 9§ kuuluu: 

 

”Yleiskaavan sisältövaatimukset 

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä sää-

detään. 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 
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2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energi-

a-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvaro-

jen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin 

kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta hait-

taa.” 

Seuraavassa on yleiskaavallinen tarkastelu jaettu em. lakipykälässä esitettyjen vaatimusten mu-

kaisiin alaotsikoihin, jonka kunkin alla on esitetty aiheeseen liittyvät huomiot. 

5.6.1 Maakuntakaavan huomioon ottaminen 

Maakuntakaavan sisältö ja ohjaava vaikutus on kuvattu selostuksen kohdassa 3.2. Suunnitteluti-

lanne. Lentopaikan ja sitä tukevien yritystoimintojen sijoittaminen alueelle on maakuntakaavan 

asettamien tavoitteiden mukainen ratkaisu. 

5.6.2 Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

Asemakaavaratkaisun mukainen maankäyttö sijoittuu välittömästi ennestään asemakaavoitettujen 

alueiden yhteyteen. Alue sijaitsee myös suhteellisen lähellä kaupungin keskustaa ja sen voi siten 

todeta sekä täydentävän että tiivistävän Mänttä-Vilppulan kaupungin yhdyskuntarakennetta. Yh-

dyskuntatekniset verkostot ovat helposti ulotettavissa alueelle ja joukkoliikenteen reitti tarvitta-

essa ohjattavissa sen kautta, joten alueen voidaan näistä näkökulmista todeta muodostuvan ra-

kenteeltaan myös toimivaksi ja taloudelliseksi. Uuden yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys 

ei sen sijaan ole suoraan ja yksiselitteisesti todettavissa: vaikka hyvä saavutettavuus vähentää 

liikennetarpeita ja sitä kautta parantaa alueen ekologisuutta, pienlentokonetoiminnan edistämistä 

ja toimintojen sijoittamista teollisuuskäytöstä poistuneelle alueelle ei varsinaisesti voi pitää yhdys-

kuntarakenteen ekologista kestävyyttä edistävänä ratkaisuna.  

5.6.3 Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

Esitetyssä ratkaisussa hyödynnetään alueella ennestään sijaitsevaa kiitotiealuetta ympäristöineen 

suoraan kaavoitettavan lentopaikan alueena.  

5.6.4 Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

Ratkaisu lisää asuintonttien tarjontaa Mäntässä ja tuo samalla asuinalueiden valikoimaan aivan 

uudentyyppisen ja koko Suomessa ainutlaatuisen airpark-asuinalueen. Alueelle ei ole esitetyn rat-

kaisun toteutuessa sijoittumassa koulun, päiväkodin tai päivittäistavarakaupan tapaisia lähipalve-

luita, vaan alue tukeutuu palveluissa lähimpien asuinalueiden ja Mäntän keskustan palveluihin. 

Asutuksen lisäys alueella on jäämässä sen verran pieneksi, että olemassa olevien palveluiden ka-

pasiteetti riittää kattamaan Sassin alueenkin asukkaiden palvelutarpeet. 

 



 

46 

 
46 46 

 

Kuva 31. Asemakaavatyön yhteydessä Sassin kansanpuiston Master Plan –suunnitelman pohjalta työs-
tetty aluerakenteen ja katuverkon yleiskaavatasoinen karttatarkastelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 32. Kaupungin-
arkkitehti Sirkka Sortin 
käsivarainen luonnos 
alueen liikennejärjeste-
lyistä. 
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5.6.5 Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 

vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja ta-

louden kannalta kestävällä tavalla 

Rata-alueen kulkemista rajoittavasta vaikutuksesta johtuen tarkasteltavalta alueelta pääsee pois-

tumaan radan eteläpuolelle vain kahta reittiä, joko Sassintietä aivan alueen itäosassa (huom! ei 

radan ylitystarvetta) tai Myllyrannantietä alueen länsiosassa (radan ylitys). Sassintien ja Myllyran-

nantien välisellä alueella katuyhteyksiä tai edes kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä radan ali tai yli 

ei ole. Se, että radan ylityskohdat sijaitsevat kuitenkin alueen kummassakin päässä, mahdollistaa 

joukkoliikenteen reitin johtamisen alueen kautta. Lisäksi alueelle on erityisen hyvin sijoitettavissa 

junaliikenteen asema, jos jo olemassa olevaa rataa joskus päätetään alkaa käyttää henkilöliiken-

teeseen. 

 

Alueen sisällä edellytykset kevyen liikenteen reittien muodostamiseen ovat hyvät ja etäisyydet 

alueelta palveluihin sen verran lyhyitä, että esimerkiksi polkupyöräilyn voi olettaa muodostuvan 

hyvin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi alueen ja kaupungin keskustan välillä liikkumiseen. Mah-

dollisuudet liikenteen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen kestävällä tavalla ovat siis hyvät. 

 

Energia- ja jätehuollon näkökulmista alue ei eroa kovin suurelta osin muista asuinalueista, mutta 

lentotoiminta suoja-alueineen estää kuitenkin korkeita piippuja edellyttävien voimaloiden sijoitta-

misen alueelle. Kaupungin tavoitteena alueen tarkemman toteuttamisen suunnittelussa on kiinnit-

tää erityistä huomiota ja tutkia erityisesti ekologisia energia- ja jätehuollon ratkaisuja. Maa- ja 

aurinkoenergian hyödyntämiseen alueella ei ole esteitä, samoin kaukolämmön verkosto on peri-

aatteessa hyvin tuotavissa alueelle, mikäli käyttöpaikkojen kapasiteetti mahdollistaa kaukoläm-

pöratkaisun taloudellisen kannattavuuden. Kun kuitenkin otetaan huomioon alueen pientalovaltai-

suus ja uudelta rakennuskannalta EU-direktiivin mukaisesti edellytetty lähes nollaenergiatason 

energiankulutus, ei kaukolämpöverkon toteutumista alueella voida pitää todennäköisenä. 

5.6.6 Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön 

Lentotoiminta asettaa alueelle omat rajoitteensa ja riskinsä. Lentopaikan alueelle sijoittumisen ai-

heuttamaa melutasoa on arvioitu tarkemmin edellä kohdassa 5.5. Ympäristön häiriötekijät. 

 

Alueelle kaavaillut toiminnot eivät (ainakaan ilman erityisiä toimia tarkemmassa suunnittelussa) 

muodosta alueesta lapsiperheille tai vanhuksille erityisen viihtyisää, turvallista tai muutoin juuri 

nämä väestöryhmät erikseen huomioivaa ympäristöä, vaan koko alueen luonne ja toiminta perus-

tuvat nimenomaan alueen lentopaikkastatukseen ja lentotoiminnan toteutumiseen alueella. Hen-

kilöille, jotka kuitenkin osaavat arvostaa asuinpaikan tai yrityksen sijoittumista lentomahdollisuuk-

sien ääreen, antaa kaavaratkaisu kuitenkin hyvät mahdollisuudet näiden elämäntavan ja toiveet 

täyttävän elinympäristön muodostumiseen. 

 

Kansanpuiston alueen toteutumisesta ei kaavoitusvaiheessa ole vielä olemassa tarkempia suunni-

telmia. Puiston toteutuminen monipuolisena ja virikkeellisenä alueena, samoin kuin lentopaikka-

alueellakin järjestettävät erilaiset tapahtumat ja toiminnallisuudet synnyttävät eri väestöryhmille 

uusia harrastus- ja työmahdollisuuksia.  

5.6.7 Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

Ratkaisu mahdollistaa uusien yritysten ja uudenlaisen elinkeinotoiminnan toteutumisen alueella. 

Kunnan elinkeinoelämän edellytykset monipuolistuvat sekä uusien asukkaiden kaupunkiin saami-

sen, uudentyyppisten yritystoimijoiden alueelle sijoittumisen että lentopaikan mahdollistaman len-

toliikenteen myötä. Lisäys koko kaupungin elinkeinoelämän vetovoimaisuuteen on parhaimmillaan 

(kaupungin tavoitteen mukaisena toteutuessaan) merkittävä ja vaikutusalueelta huomattavasti 

kaavan tarkastelualuetta laajempi. 
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5.6.8 Ympäristöhaittojen vähentäminen 

Lentotoiminta tuo vakiintuessaan alueelle ympäristöhaittana melua tuottavan pysyvän toiminnon, 

jonka vaikutuksia kuitenkin lieventää merkittävästi pienlentokoneharrastuksen voimakas painottu-

minen päivä- ja kesäaikoihin.  

 

Muilta osin kaavaillun uuden yhdyskuntarakenteen toteutuminen vähentää aiemmasta teollisuus-

toiminnasta jääneitä ympäristöhaittoja, kun alueen rakentamisen yhteydessä tutkitaan ja puhdis-

tetaan mahdolliset maaperän pilaantuneisuudet. 

5.6.9 Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 

Alueella vaalittavaa rakennettua ympäristöä on entisen sahanhoitajan asuintalo pihapiireineen. 

Kohteista on kaavahankkeen aikana valmistunut yleiskaavan inventointitietoja täydentävä asema-

kaava-alueen kohdeinventointi. Arvokkaiksi todetut rakennukset säilytetään ja suojellaan. Kaavan 

vaikutuksia kaupunkikuvaan ja maisemaan on kuvattu tarkemmin selostuksen kohdassa 5.4.4. 

 

Aiottu maankäyttö ottaa huomioon alueen luonnonarvoista sekä liito-oravan että linnuston kan-

nalta merkittäviksi todettujen elinympäristöjen säilymisen. Kaikkia luontoselvityksessä todettuja 

lehtolaikkuja ei kuitenkaan voida kaavan toteutuessa säilyttää: osa todetuista pienialaisista lehto-

laikuista sijoittuu alueille, joille alueen käyttötarkoituksen muuttuessa väistämättä tulee sijoittu-

maan uuden yhdyskuntarakenteen mukaista maankäyttöä ja rakentamista. 

5.6.10 Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Sassin-Kannusniemen alueen luonnonympäristö ympäröivine vesialueineen tarjoaa erinomaiset 

mahdollisuudet virkistykseen. Kaavan toteutuminen vähentää ennestään rakentamattomien aluei-

den määrää, mutta suhteessa alueelle sijoittuvaan asukasmäärään virkistykseen soveltuvia alueita 

jää edelleen ympäristöön runsaasti. 

5.7 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavaan liittyvät seuraavat asemakaavamerkinnät ja – määräykset: 
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5.8 Nimistö 

Alueen katujen nimistä Sassintie, Myllyrannantie ja Ratapihantie on alueen vanhaa nimistöä. Uu-

sille kaduille annetaan nimet Metarintie, Notaminkatu, Taffitie ja Horisontintie, jotka kaikki ovat 

lentotoimintaan liittyvästä sanastosta johdettuja nimiä. Taffitien nimi tulee paikallista sääennus-

tetta tarkoittavasta englanninkielisestä lyhenteestä Taf (Terminal Aerodrome Forecast), Notamintie 

taas lyhenteestä Notam (Notices to airmen), jolla tarkoitetaan aina lentoon lähtiessä tarkistettavia 

tiedotteita lentäjille. Metarintie viittaa lyhenteeseen Metar (Meteorological Aerodrome Report), 

jonka merkityksenä on määräaikainen lentosääsanoma, standardoitu säähavainnon tallennus- ja 

viestitysmuoto. Lyhenteet ovat kansainvälisiä ja kaikkia eri ilmailijoita yhdistäviä.  

 

Puistojen nimet on puolestaan poimittu alueen historiasta. Sassin alueelle sijoittuva puistoalue ni-

metään Sysimiilunpuistoksi ja kaava-alueen eteläosaan sijoittuva viheralue Kiramonpuistoksi. Sy-

simiilua on käytetty ahjoissa tarvittavan puuhiilen hiiltämiseen. Kiramo on koneellinen puutavaran 

maallenostolaite. Kiramonpuiston jalankulku- ja pyöräilyreitti saa nimen Taapelinpolku. Taapeli on 

saha- tai muun tavaran ristikkäinen rakennelma.  
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6. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kun kaava on vahvistettu lainvoimaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listaus hyväksymisvaiheessa tehdyistä teknisistä tarkistuksista: 

 

Kohta ja sivu Tarkistus 

Kansilehti lisätty teknisten tarkistusten päivämäärä 4.6.2018 

s. 1 selostuksen tarkastus- ja hyväksymismerkinnät (pvm), 

viimeisimmän tarkastajan nimi 

s. 2  päivittyneet sivunumerot 

Kohta 2.1 Kaavaprosessin vaiheet, 

s. 7 

Korjattu luonnosvaiheen nähtävilläolon päivämäärätieto, 

lisätty tiedot ehdotusvaiheen nähtävilläolosta ja ehdotus-

vaiheen palautteesta. 

Kohta 4.3.3 Osallistumis- ja vuoro-

vaikutusmenettelyt, s. 26 

Korjaus ja lisäykset kuten kohdassa 2.1. 

Kohta 4.5.3 Asemakaavaehdotus, 

s. 30-31 

Lisätty uusi kohta, johon siirretty aiemmin kohdassa 5 ollut 

nähtävillä olleen kaavaehdotuksen kuvaus 

Kohta 5 Asemakaavan kuvaus, s. 

31 

Siirretty tästä kohdasta ehdotuksen kuvaus kohtaan 4.5.3. 

ja tähän kohtaan lisätty kuvaus teknisistä tarkistuksista ja 

hyväksyttävästä kaavasta. 

Kohta 5.3.2 Korttelialueet / Air-

park-korttelialueet, s. 35-36 

Asuin- ja lomarakennusten korttelialueen (ARA-1) mää-

räystekstiin lisätty määräys yhtenäistä kaupunkikuvaa ja 

rakentamisen tapaa koskien.  

Asumista palvelevan yhteiskäyttöisen korttelialueen (AH-

1) määräystekstiin on lisätty sanat ”ja muita yhteistiloja”. 

Yleismääräyksen yhtenäistä rakentamisen tapaa edellyttä-

vän tarkistuksen seurauksena poistettu tästä kohdasta 

maininta, ettei kaavalla ohjattaisi tarkemmin rakentami-

sen muotoa tai tyyliä. 

Poistettu korttelia 346 koskenut maininta erillisistä talous-

rakennusten rakennusaloista ja korjattu kerrosalatieto 

vastaavasti (talousrakennuksen rakennusalan merkintä ja 

määräys on kokonaan poistettu kaavasta merkinnän jää-

tyä meluarvojen tarkistamisen johdosta tarpeettomaksi). 

Tarkistettu melumääräyksen kuvaus Trafin lausunnon 

edellyttämällä tavalla.  

Tarkistettu istutusalueita koskevan i-1 -määräyksen mää-

räysteksti. 

Kohta 5.3.2 Korttelialueet / Teolli-

suuden korttelialueet, s. 37 

Tarkistettu istutusalueita koskevan i-1 -määräyksen mää-

räysteksti. 

Kohta 5.3.3 Muut alueet / Viheralu-

eet, s. 37 

Lisätty puuttunut tieto jäteastioita varten varatusta ohjeel-

lisesta osa-alueesta. 

Kohta 5.3.3 Muut alueet / Katualu-

eet, s. 39 

Tarkistettu istutusalueita koskevan i-1 -määräyksen mää-

räysteksti. 
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Kohta 5.4.4 Vaikutukset kaupunki-

kuvaan ja maisemaan, s. 41-42 

Täydennetty maiseman ja rakennetun ympäristön muu-

toksen, syntyvän kaupunkikuvan ja rakennusten suojelun 

kuvauksia tekstikappaleisiin 2- 5 vastauksena Pirkanmaan 

Maakuntamuseon esiin tuomiin vaikutusten arvioinnin täy-

dennystarpeisiin. 

Lisätty kuva 29 

Kohta 5.6.9 Rakennetun ympäris-

tön, maiseman ja luonnonarvojen 

vaaliminen, s. 47 

Muutettu ilmaus ”maakuntakaavan mukaisten toimintojen 

alueelle sijoittuessa” kuulumaan ”alueen käyttötarkoituk-

sen muuttuessa”, jottei tekstistä virheellisesti synny käsi-

tystä, että maakuntakaava ei mahdollistaisi luontoa suoje-

levien merkintöjen käyttämistä tai muutoin luontoarvojen 

säilymistä. 

Lisätty viittaus kohtaan 5.4.4. 

Kohta 5.7. Kaavamerkinnät ja -

määräykset, s. 47-50 

Päivitetty kohta luvun 5 alussa kuvattujen kaavakartan 

merkintäselityksiin ja määräyksiin tehtyjen muutosten 

mukaisesti. 

s. 52-53 lisätty tämä taulukko 

 


