
 

2012-2014 

E25771 

 

Sweco Ympäristö Oy 

PL 453  

33101 Tampere 

Puhelin 010 2414 000 

Telefax 010 2414 001 

 

www.sweco.fi 

 

Toimistot: Turku, 

Tampere, Espoo ja Oulu 

 

M Ä N T T Ä  - V I L P P U L A  
 

V I L P P U L A N  K O R T T E L I N  4 1 2   
A S E M A K A A V A M U U T O S  

 

 
SELOSTUS 24.3.2014 

tark . 3.10.2014 

 

 

 

 

 

 
 

 





E25771 

 

MÄNTTÄ-VILPPULA, VILPPULAN KORTTELIN 412 ASEMAKAAVAMUUTOS,  EHDOTUS  24.3.2014, 
tark. 3.10.2014 

 

 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 

1.1. Tunnistetiedot 1 

1.2. Kaava-alueen sijainti 1 

1.3. Kaavan tarkoitus 2 

1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 2 

2. TIIVISTELMÄ 2 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 2 

2.2. Asemakaava 2 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 2 

3. LÄHTÖKOHDAT 2 

3.1. Alueen yleiskuvaus 2 

3.2. Luonnonympäristö ja maisema 3 

3.3. Rakennettu ympäristö 4 

3.4. Kulttuuriympäristö 5 

3.5. Maanomistus 6 

3.6. Suunnittelutilanne 6 
3.6.1. Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat 6 
3.6.2. Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat 8 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 9 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 9 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 9 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 9 
4.3.1. Osalliset 9 
4.3.2. Vireilletulo 10 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 10 

4.4. Asemakaavan tavoitteet ja eteneminen 11 
4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 11 
4.4.2. Yleiskaavallinen tarkastelu 11 

4.5. Suunnitteluvaiheen käsittely ja päätökset 12 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 13 

5.1. Kaavan rakenne 13 
5.1.1. Mitoitus 13 
5.1.2. Palvelut 13 

5.2. Aluevaraukset 13 
5.2.1. Korttelialueet 13 
5.2.2. Muut alueet 14 
5.2.3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 14 

5.3. Nimistö 14 

6. Kaavan vaikutukset 14 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 16 

 
 

Sweco Ympäristö Oy 
PL 453, 33101 Tampere 

puh. 010 2414 000, fax 010 2414 001, sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi 





E25771 

 

MÄNTTÄ-VILPPULA, VILPPULAN KORTTELIN 412 ASEMAKAAVAMUUTOS,  EHDOTUS  24.3.2014, 
tark 3.10.2014 

1 

 

1.1. Tunnistetiedot 

Selostus koskee 24.3.2014 päivättyä ja 3.10.2014 tarkistettua asemakaavan muutos-
karttaa.  

Asemakaavan muutos koskee Vilppulan korttelia 412 sekä katu- ja yleisen tien aluet-
ta. 

Asemakaavan muutoksella muodostetaan: Korttelit 412 ja 606, katualue sekä yleisen 
tien alue. 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijoittuu noin 2 km keskustan lounaispuolelle Hietarannan alueelle, 
mt348/Riihikankaantien ja Sahantien risteykseen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee 
Kirkkosalmi ja länsipuolella Metsä Wood, Vilppulan saha. Suunnittelualue rajautuu 
mt348/Riihikankaantiehen, Sahantiehen sekä Hietarannantiehen. Kaava-alueessa on 
myös osa Sahantietä ja mt348/Riihikankaantien yleisen tien aluetta. Pohjoisessa 
suunnittelualueen raja kulkee metsäalueen läpi. Suunnittelualueen koko on yhteensä 
noin 5,4 ha. 

 

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti 

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 17. 
päivänä marraskuuta 2014 § 45. 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa 2011. 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on päivittää olemassa oleva asemakaava Vilp-
pulan korttelissa 412. Asemakaavan tarkoituksena osoittaa korttelialue kaukolämpö-
keskusta varten. Alue on aiemmin kaavoitettu teollisuusalueeksi ja alueelle on raken-
tunut teollisuutta palvelevia rakennuksia. Tarkennettuna tavoitteena on myös korjata 
Sahantielle virheellisesti osoitettu liittymänuoli. 

1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

LIITE 2 Havainnepiirustus 

LIITE 3 Tilastolomake 

LIITE 4 Luonnosvaiheen kuuleminen 

LIITE 5  Lämpövoimalan piipun havainnollistaminen 

LIITE 6 Ehdotusvaiheen kuuleminen 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

 Vireilletulosta tiedottaminen kaavoituskatsauksen yhteydessä 

 Kaavaluonnos nähtävillä 18.10 – 16.11.2012 

 Kaavaehdotus nähtävillä 13.5. – 11.6.2014 

 Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 17.11.2014. 

2.2. Asemakaava 

Asemakaavamuutoksella on osoitettu korttelit 412 ja 606, katualuetta ja yleisen tien 
aluetta. Kaavamuutos mahdollistaa lämpökeskuksen rakentamisen.  

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 5,4 hehtaaria.  

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan muutos tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulute-
taan. Toteuttaminen voidaan aloittaa tämän jälkeen. 

3.1. Alueen yleiskuvaus 

Alueelle on rakentunut teollisuutta palvelevia rakennuksia, muilta osin alue on met-
sää. Alueen itäpuolelta kulkee mt348/Riihikankaantie, jonka kautta alueelta on hyvät 
yhteydet Vilppulan keskustaan sekä etelään ja pohjoiseen. Etelässä kortteli rajautuu 
osittain Sahantiehen ja osittain Sahantien eteläpuolisiin puistoalueisiin sekä lännessä 

2. TIIVISTELMÄ 

3. LÄHTÖKOHDAT 
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Hietarannantiehen, jonka varrella on myös pientaloasutusta. Idässä kaava-alueessa 
on mukana myös pieni yleisen tien alue. Kaava-alueen länsipuolella toimii Vilppulan 
saha. Hietarannan teollisuusalueelta kulkee ratayhteys etelän suuntaan ja Vilppulan 
keskustan kautta pohjoiseen. Suunnittelualueen pohjoispuolella virtaa Kirkkosalmi, 
jonka rannalle ulottuu maakunnallisesti merkittävä Vilppulan kirkon kulttuuriympäristö 
hautausmaineen.  

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,4 hehtaaria. 

 

Kartta 2. Suunnittelualueen rajaus. 

3.2. Luonnonympäristö ja maisema 

Alue on osittain rakentunutta teollisuusaluetta. Rakentumaton alue on 
havupuuvaltaista metsää. Alueen keskellä on sijainnut soranottopaikka, jonka vuoksi 
alue laskee kohti etelää. 

Maisemamaakuntajaossa Mänttä-Vilppula sijaitsee Pohjois-Hämeen järviseudulla, jol-
le on tyypillistä vaihtelevat korkeussuhteet, lukuisat metsät ja suot sekä reittivedet. 

Pohjavesi 

Suunnittelualue kuuluu Rautainharjun pohjavesialueeseen (luokka I). 

 
Kartta 3. Pohjavesialueen rajaus. 
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Arvokkaat luontokohteet 

Alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. 

Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueelta ei ole tiedossa erityisiä ympäristöhäiriöitä. Voimassa olevassa kaavassa 
alue on teollisuustoimintojen korttelialueena. 

3.3. Rakennettu ympäristö 

Alueelle on rakentunut kolme teollisuutta palvelevaa rakennusta, joista yhdessä toimii 
kylmäasema. Alueen länsipuolella sijaitsee Vilppulan saha. Suunnittelualueen poh-
joispuolella sekä mt348/Riihikankaantien itäpuolella on pientaloasutusta. 

 
Ortokuva kaava-alueesta. 

 

Liikenne 

Kaava-alueen itäpuolelta kulkee mt348/Riihikankaantie. Eteläpuolella korttelia rajaa 
Sahantie ja länsipuolella Hietarannantie. Suunnittelualueen läpi kulkee vanha kärry-
polku. Kaava-alue sijaitsee hyvin saavutettavalla paikalla Hietarannan teollisuusalu-
een reunalla, mt348/Riihikankaantien ja Sahantien risteyksessä. Hietarannan teolli-
suusalueelta on ratayhteys etelään ja Vilppulan keskustan kautta pohjoiseen. Vilppu-
lan keskustasta kulkee taajamajunayhteys Tampereelle kolme kertaa päivässä. 
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Näkymä suunnittelualueelle Sahalantieltä. 

3.4. Kulttuuriympäristö 

 

Kalle Luoto Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä on osana osayleis-
kaavan inventointia tehnyt syksyn 2013 aikana tarkastuksia Vilppulan sahan lähei-
syydessä Kirkkosalmen eteläpuolella Hietarannan alueella.  

Selvitysalueella maasto on Vilppulankosken etelärannalla hiekkaista kangasmetsää, 
hieman etäämpänä rannasta kallioista mäntymetsää. Kosken rannassa olevat pellot 
periytyvät nykyisen sahan alueella olleen Huutoniemen talon pelloista (Huutoniemi 
lienee tuhoutunut sahaa rakennettaessa ja laajennettaessa). Kirkkosalmen eteläpuo-
len nykyinen asutus on saanut alkunsa 1900-luvun alkupuolella Vilppulan laajentues-
sa. Sahantien ja Hietarannanpolun välisellä alueella on muutamia pienialaisia avokal-
lioita ja kangasmetsää. Aluetta tarkastaessa on löytynyt muutamia kivikautiseen 
asuinpaikkaan liittyviä kvartsi-iskoksia Hietarannanpolku 4:n länsipuolella sijaitsevalta 
pellolta, kuitenkin nyt asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelta. Muita havaintoja 
mt348/Riihikankaantien, Sahantien ja Kirkkosalmen väliseltä alueelta ei tehty selvi-
tyksen yhteydessä. 

 Maastossa tarkemmin tarkastetut alueet  
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 Havaitut kohteet  

3.5. Maanomistus 

Alueella olevista kiinteistöistä kolme on yksityisessä omistuksessa ja loput kaupungin 
omistuksessa. 

3.6. Suunnittelutilanne 

3.6.1. Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat 

Valtakunnalliset tavoitteet (VAT) 

Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen 
mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tarkistetut tavoitteet ovat tulleet 
voimaan 1.3.2009. Suunnittelualueella korostuvat valtakunnallisten tavoitteiden seu-
raavat kohdat: 

• toimiva aluerakenne 

• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden 
alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteut-
tamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion 
viranomaisten toiminnassa. 

 
Kartta 4. Ote Maakuntakaavasta. 

Maakuntakaava 

Mänttä-Vilppula kuuluu Pirkanmaan liiton alueeseen. Pirkanmaan 1. Maakuntakaava 
on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja valtioneuvosto on sen vahvistanut 
29.3.2007.  

Maakuntakaavassa alue on esitetty teollisuus- ja varastoalueena T. Maakuntakaa-
vassa näkyy myös pohjavesialueen rajaus. Ranta-alueella kulkee ulkoilureitti. Alue si-
joittuu maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön, Vilppulan kirkon (akm 273), 
eteläpuolelle.  

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto) laadinta käynnistettiin maakun-
tavaltuuston päätöksellä 28.5.2008. Ympäristöministeriö vahvisti Pirkanmaan 1. vai-
hemaakuntakaavan 8.1.2013. Ympäristöministeriö on vahvistanut 25.11.2013 Pir-
kanmaan liikennettä ja logistiikkaa koskevan vaihemaakuntakaavan 2 ja se sai lain-
voiman 28.12.2013. Vaihemaakuntakaavat eivät kuitenkaan sisällä muutoksia koski-
en suunnittelualuetta. 
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3.6.2. Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat 

Yleiskaava 

Alueella on 29.5.1990 voimaan tullut oikeusvaikutukseton Vilppulan keskustan 
osayleiskaavaa. Kaavassa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastoaluetta T. 

 
Kartta 5. Ote Vilppulan osayleiskaavasta 

Asemakaava 

Alueella on Hämeen lääninhallituksen 11.9.1995 vahvistama asemakaava. Kaavassa 
alue on teollisuusaluetta TT sekä katualuetta ja yleisen tien aluetta LT. 

 
 Kartta 6. Ote asemakaavayhdistelmästä 
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Rakennusjärjestys 

Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys on astunut voimaan 8.1.2010. 

Rakennuskielto 

Alueella ei ole voimassa olevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

Suojelupäätökset 

Alueella ei ole suojelupäätöksiä voimassa. 

Pohjakartta 

Alueelta on käytössä vektorimuotoinen pohjakartta. 

Alueelle laaditut muut suunnitelmat, selvitykset ja inventoinnit 

- Laaditut asemakaavat 

- Lämpökeskuksen asemapiirustus 

- Lämpövoimalan piipun havainnollistaminen kuvasovitusten avulla 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Elenia Lämpö Oy vastaa Vilppulan alueen kaukolämmön tuotannosta. Lämmön toi-
mittamisessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten takia yhtiö on tuonut esiin tar-
peensa rakentaa Vilppulaan uusi kiinteitä, kotimaisia polttoaineita käyttävä kauko-
lämpökeskus, jonka tuotannolla on tarkoitus kattaa Vilppulan kaukolämpöverkon tar-
vitsema lämpökuorma. Nykyiset öljykeskukset toimisivat laitoksen vara- ja huippuka-
pasiteettina. Aiotun lämpökeskuksen teho on 4 MW. 

Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Elenia Oy:n edustajat ovat keskustelleet lämpökes-
kuksen sijoituspaikasta vuoden 2011 aikana. Lämpökeskuksen sijoittamisessa on py-
ritty löytämään ratkaisu, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa asutukselle ja 
muille lähialueen toiminnoille. Keskuksen sijoituspaikaksi on päätetty esittää Vilppu-
lan sahan läheisyydessä sijaitsevaa teollisuuskorttelia 412. Toteutuakseen hanke 
vaatii asemakaavamuutoksen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Elenia Lämpö Oy:n 
kesken on laadittu kaavoitussopimus. Lähiasukkailta saadun palautteen perusteella 
alun perin korttelin pohjoisosaan kaavailtu energiahuollon alue sijoitettiin ehdotusvai-
heessa Sahantien varrelle. 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Alue kuuluu kaavoituskatsauksen mukaisiin kaavahankkeisiin. Mänttä-Vilppulan kau-
pungin puolesta suunnittelua on ohjannut kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti. Kaava 
laaditaan Sweco Ympäristö Oy (31.1.2014 asti yrityksen nimi ollut AIRIX Ympäristö 
Oy) Tampereen toimistossa.  

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 

Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
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4.3.2. Vireilletulo 

Vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksen 2011 yhteydessä. 

4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Tiedottaminen ja kuuleminen 

Tiedottaminen ja osallistuminen sekä kuuleminen hoidetaan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi on lähialueen asukkaille järjestetty ylimää-
räinen kuuleminen liittyen energiahuollon alueen siirtoon suunnittelualueen sisäisesti. 

Kaavatyöstä on järjestetty yleisötilaisuus 25.10.2012. Luonnosvaiheen mielipiteitä jä-
tettiin kaksi. Hietarannanpolun asukkaat sekä Kone-Lahtinen Oy:n edustaja Pertti 
Lahtinen lausuivat huolensa energialaitoksen vaikutuksista ja hankkeen sijainnista. 
Mielipiteen jättämisen jälkeen kaavamääräyksiin on täsmennetty edellytyksiä pohja-
veden suojeluun. Kunnan päätöselimissä voimalaitos on katsottu tarpeelliseksi ja sen 
sijainti hyväksytty. Kaavaehdotukseen voimalaitos on siirretty suunnittelualueen poh-
joisosasta Sahantien varrelle, jolloin sen vaikutukset paitsi maisemaan myös asutuk-
seen ja muuhun rakennuskantaan vähenevät. Kaavaehdotukseen lämpövoimalan 
tontin sijaintia on muutettu asutuksesta noin 200 m etäisyydelle. 

Viranomaisyhteistyö 

Luonnosvaiheessa on pyydetty viranomaisten lausunnot, joita saatiin yhteensä viisi 
kappaletta. Näistä neljässä oli huomautettavaa.  

Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta esittää, ettei kaavamuutosta toteu-
tettaisi alueelle. Ehdotuksessa EN-korttelialue siirretään korttelin eteläosaan, jolloin 
maastonmuodot auttavat voimalan piipun jäämistä kasvillisuuden taakse suhteessa 
kirkon torniin.  

Keuruunselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston ympäristönsuojelujaos lau-
suu, ettei kaavamuutokselle ole ympäristönsuojelullisia esteitä, jos alueelle sijoitetaan 
kiinteitä kotimaisia polttoaineita käyttävä 4 MW:n kaukolämpölaitos. Edellyttäen, että 
suunnittelualueella varmistetaan pohjaveden virtaussuunta ja pinnankorkeus sekä 
tarkkaillaan pohjaveden laatua säännöllisesti. Lisäksi piha-alueet tulee rakentaa niin, 
ettei mahdolliset kuljetuskalustosta aiheutuvat öljy- ja polttoainevuodot pääse maape-
rään. Myös kaukolämpölaitoksella käytettävien kemikaalien mahdollinen varastointi ja 
käyttö on toteutettava asianmukaisesti ja niin, ettei vuotoja ympäristöön pääse syn-
tymään. Kaavaehdotuksessa on huomioitu edellä mainitut asiat kaavamääräyksin. 

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon mukaan arkeologisen selvitystarpeen arvi-
oimiseksi alueen historiallista taustaa tulee selvittää käytettävissä olevan lähdeaineis-
ton perusteella, ottaen huomioon vuoden 1918 sisällissodan tapahtumat Vilppulan 
seuduilla. Selvitysaineisto ja yhteenveto siitä on lähetettävä maakuntamuseolle. Kaa-
va-alueen historiaa koskevia tietoja on myös syytä sisällyttää kaavaselostuksen alue-
kuvaukseen. Lausunnon myötä kaavaehdotuksen selostusta on täydennetty arkeolo-
gista selvitystä koskevilla tiedoilla, joiden mukaan kaava-alueelta ei ole tehty löytöjä. 

Ely-keskuksen lausunnon mukaan kaava-aluetta on syytä laajentaa siten, että tällä 
kaavalla saadaan korjattua olemassa olevan asemakaavan merkintävirheet maantien 
liikennealueeseen (LT) liittyen. Lausunnon myötä kaava-alueeseen on liitetty osa Sa-
hantietä sekä yleisen tien aluetta liittymän kohdalta, jolloin liittymänuolimerkintä voi-
daan korjata ja osa ”vetoketjumerkinnästä”. Vetoketjumerkintä jatkuu kuitenkin varsin 
pitkälle, joten kaikkea LT-aluetta ei ole mielekästä tämän kaavan resurssien kannalta 
muuttaa. 

Ehdotusvaiheessa pyydettiin viranomaisten lausunnot, joita saatiin yhteensä viisi 
kappaletta. Näistä yksi lausunto oli toimenpiteitä vaativa. 
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Pirkanmaan Ely-keskuksen lausunnon mukaan kaava-alueella olisi entiseen sora-
monttuun tehty täyttö, jonka laadusta ei ole varmuutta. Kyseinen kohta on syytä tutkia 
ennen kaavan hyväksymistä mahdollisen saastuneen maa-alueen mahdollisuuden 
poissulkemiseksi. Muilta osin Pirkanmaan Ely-keskuksella ei ole tarvetta kommentoi-
da asemakaavamuutosta. Mänttä-Vilppulan kaupunki on tehnyt koekaivauksia kysei-
sellä alueella. Koekaivauksissa ei ole havaittu saastuneita maa-alueita. 

4.4. Asemakaavan tavoitteet ja eteneminen 

4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 

Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on päivittää olemassa oleva asemakaava Vilp-
pulan korttelissa 412. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia kaukolämpö-
keskuksen sijoittamista kyseiseen kortteliin. Alue on aiemmin kaavoitettu teollisuus-
alueeksi ja alueelle on rakentunut teollisuutta palvelevia rakennuksia. Tavoitteet tar-
kentuivat hankkeen aikana, ja energialaitoksen piipun maisemallisia vaikutuksia tut-
kittiin mallinnusanalyysin ja kuvasovitteiden avulla. Energiahuollon alue päädyttiin 
uudelleen sijoittamaan korttelialueen eteläosaan. 

4.4.2. Yleiskaavallinen tarkastelu 

Alueella on 29.5.1990 voimaan tullut oikeusvaikutukseton Vilppulan keskustan 
osayleiskaavaa. joten hanketta on verrattava maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuk-
siin. Arviointi suoritetaan käymällä läpi maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt yleis-
kaavan sisältövaatimukset ja arvioimalla niiden toteutuminen suunnittelualueella 
(MRL 39§, 2. momentti kohdat 1-9). 

MRL 39.2 § kohta 1: Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen 
kestävyys; 

Kaava-alue liittyy Vilppulan taajamarakenteeseen ja pääliikenneverkkoon.  Alueen to-
teuttaminen olemassa olevien liikenne- ja teknisten verkostojen viereen sekä taaja-
ma-alueelle tukee yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta ja toimivuutta sekä ekologis-
ta kestävyyttä. Lämpökeskuksen on tarkoitus käyttää kotimaisia kiinteitä polttoaineita, 
mikä lisää taloudellisia etuja myös laajemmasta näkökulmasta. 

MRL 39.2 § kohta 2: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

Asemakaavamuutoksen uusi katualue koskee jo rakentunutta, korttelin sisäistä lii-
kennettä palvelevaa tietä. Kaavan toteuttaminen ei edellytä uutta katuverkon raken-
tamista. Alue liitetään olemassa oleviin verkostoihin. 

MRL 39.2 § kohta 3: Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

Suunnittelualueelle ei osoiteta asuntoja. Toiminta tuottaa lämpöenergiaa asumisen 
tarpeisiin. 

MRL 39.2 § kohta 4: Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen 
liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;  

Uusia pääliikenneväyliä ei tarvita.  Alue tukeutuu olemassa oleviin yhteyksiin ja ver-
kostoihin. Lämpökeskuksen keskeinen sijainti putkistoihin nähden tukee kestävän ta-
louden periaatteita. Kaukolämpökeskus ei aiheuta erityisiä päästöjä, eikä meluhaitto-
ja. lämpökeskuksen jätteet lajitellaan ja hyödynnetään muun muassa lähialueen maa- 
ja metsätalousmaiden lannoitteena. Lämpökeskuksen aiheuttama rekkaliikenne 
huomioidaan päällystämällä ajotiet asfaltilla pölyhaittojen estämiseksi. 
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MRL 39.2 § kohta 5: Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien 
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 

Kaukolämpökeskus ei aiheuta erityisiä päästöjä, eikä vaikuta merkittävästi ympäröi-
viin asuinalueisiin. 

MRL 39.2 § kohta 6: Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

Alueen toteuttaminen tuo kunnalle työpaikkoja. Asemakaavamuutos edesauttaa Hie-
tarannan teollisuusalueen säilymistä elinvoimaisena. 

MRL 39.2 § kohta 7: Ympäristöhaittojen vähentäminen; 

Nykyteknologian mukainen lämpölaitos vähentää ympäristöhaittoja (lämpökeskus 
kattaa kaukolämmön peruskuorman korvaten nykyiset öljykeskukset, jotka jatkossa 
toimivat vara- ja huippukapasiteettina). Toiminta saattaa aiheuttaa melua jonkin ver-
ran (kuljetukset), Hietaranta on jo nyt teollisuusalueeksi rakentunutta, joten kauko-
lämpökeskuksen rakentaminen ei muuta merkittävästi nykytilannetta. 

MRL 39.2 § kohta 8: Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimi-
nen; 

Alue on osittain rakentunutta teollisuusaluetta. Yhtenäisen esteettisen kokonaisuuden 
aikaansaamiseksi korttelin tienvarsisivut on kaavassa määrätty istutettaviksi. Kaava-
alue kuuluu luokan I pohjavesialueeseen. Pohjavesialueen suojelu toteutetaan raken-
teellisin ratkaisuin. 

MRL 39.2 § kohta 9: Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys; 

Kaava-alueella ei ole virkistysaluetta. Asemakaavalla ei ole vaikutuksia virkistysaluei-
den riittävyyteen. 

Johtopäätökset 

Asemakaavan muutos muuttaa olemassa olevaa tilannetta vähäisesti täydentäen 
Hietarannan teollisuusaluetta. Asemakaava on oikeusvaikutuksettoman Vilppulan 
osayleiskaavan mukainen. Asemakaavassa voidaan toteuttaa maankäyttö- ja raken-
nuslaissa yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset. 

4.5. Suunnitteluvaiheen käsittely ja päätökset 

Luotta-
muselin 

Suunnittelu-
vaihe 

Pvm Päätös 

Kunnanhallitus Vireilletulo 7.11.2011 Kaavoituskatsauksen käsittely ja hy-
väksyminen. 

Kunnanhallitus 
Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 
sekä kaavaluonnos 

8.10.2012 

§ 280 

Päätös osallistumis- ja arviointisuunni-
telman sekä valmisteluvaiheen aineis-
ton asettamisesta nähtäville. 

Kunnanhallitus Kaavaehdotus 
28.4.2014 

§ 139 
Päätös ehdotuksen nähtäville asetta-
misesta. 

Kunnanval-
tuusto Kaava 17.11.2014 

§ 45 Kaavan hyväksyminen. 
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5.1. Kaavan rakenne 

Kaavalla osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialue TY, energiahuollon alue EN 
sekä katualuetta ja yleisen tien aluetta.  

5.1.1. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 5,3965 hehtaaria ja josta korttelialuetta TY on 
3,4867 ha, energiahuollon aluetta EN 0,3933 ha, katualuetta 0,7715 ha ja yleisen tien 
aluetta LT 0,7448 ha. 

Ehdotus: 
 Kaavamuutos ha Olemassa oleva ha Muutos ha 

TY  3,4867 0 +3,4867 

TT 0 4,1662 -4,1662 

EN 0,3933 0 +0,3933 

Katualue 0,7715 0,4886 +0.2829 

LT 0,7448 0,7448 0 

 

5.1.2. Palvelut 

Alue tukeutuu pääosin keskustan palvelutarjontaan, joskin palveluita on mahdollista 
sijoittua myös kaava-alueelle. 

5.2. Aluevaraukset 

5.2.1. Korttelialueet 

Teollisuusalue TY 

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia. Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta tehokkuudella e=0,40 ja 
suurin sallittu kerrosluku on II. 

Energiahuollon alue EN 

Alue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. 

Yleiset määräykset 

- Rakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä. 

- Pintavedet tulee johtaa viranomaisten osoittamaan paikkaan ja/tai viranomais-
ten edellyttämällä tavalla.  

- Autopaikkamääräyksiä; 1 autopaikka teollisuus- ja energiahuollon alueen 150 
k-m2 kohti, kuitenkin vähintään 1 autopaikka kahta työpaikkaa kohti. 

- Rakennuskortteleita varten laaditaan erillinen tonttijako. 

- Rakentamattomilla tontin osilla, joita ei käytetä liikenteeseen, pysäköintiin tai 
varastointiin, on säilytettävä tai istutettava puita. 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
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- Rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa so-
veltuvia pintamateriaaleja. 

- Jätehuoltotilat tulee sijoittaa aidattuun katokseen.  

- EN-korttelialueella tulee varmistaa pohjaveden virtaussuunta ja pinnankorke-
us ennen rakennuslupavaihetta sekä tarkkailla pohjaveden laatua säännölli-
sesti. Lisäksi piha-alueet tulee rakentaa siten, ettei mahdolliset kuljetuskalus-
tosta aiheutuvat öljy- ja polttoainevuodot pääse maaperään. Myös kaukoläm-
pölaitoksella käytettävien kemikaalien mahdollinen varastointi ja käyttö on to-
teutettava asianmukaisesti. 

5.2.2. Muut alueet 

Alueen sisälle osoitetaan katualue. Lisäksi osoitetaan pohjavesialueen rajaus pv, 
joka merkitsee tärkeää tai veden hankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (Rautain-
harju). Rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittaa vesilain 3 luvun 2§, ympäris-
tönsuojelulain1 luvun 7§ (maaperän pilaamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 1 luvun 
8§ (pohjaveden pilaamiskielto). 

5.2.3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja – määräykset on osoitettu kaavakartassa. 

5.3. Nimistö 

Kaavalla osoitetaan uusi kadunnimi Sorakuja. 

 

 
Vaikutukset yhdyskun-
tarakenteeseen (talou-
delliset vaikutukset ja 
vaikutukset eheytyvän 
yhdyskuntarakenteen 
kannalta) 

 

Suunnitelma on pääosin oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan 
mukainen. On luontevaa, että teollisuusalueen rakennetta tiiviste-
tään, jolloin olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan hyödyntää 
mahdollisimman paljon. 

Rakennuspaikan valinnassa on vaihtoehdot huomioiden kiinnitetty 
huomiota sijaintiin, jotta lämpövoimala aiheuttaisi mahdollisimman 
vähän haittaa asutukselle ja muille toiminnoille sen ympäristössä. 

Kaukolämpökeskuksen tavoitteena on kiinteitä kotimaisia polttoai-
neita käyttävällä kattilalla kattaa Vilppulan kaukolämpöverkon tar-
vitsema lämpökuorma.  

Talousvesi ja prosessiin tarvittava vesi otetaan kunnan vesijohto-
verkosta, jolloin lämpölaitos liitetään kunnan viemäriverkostoon. 
Lämpökeskuksen alueella syntyvät sadevedet puolestaan johde-
taan kunnan viemäriverkkoon. 

 
Vaikutukset liikenteen - 
ja teknisen huollon 
järjestämiseen 

 

 
Alue on hyvin saavutettavissa mt348/Riihikankaantien ja Sahan-
tien risteyksessä.  
 
Rekkaliikenne lämpölaitoksen polttoainekuormia varten laitokselle 
on vuositasolla noin 200 rekkakuormaa. Energiantuotannossa 
syntynyt tuhka kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan lähialueelle 
metsä- ja peltolannoitteeksi, osa kuljetetaan kaatopaikalle. Lä-
himmät kaatopaikat ovat Tampereen Tarastejärvi ja Nokian Kouk-
kujärvi. Lisäksi liikennettä syntyy työmatkaliikenteestä, sekä muus-

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 
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ta raskaasta liikenteestä, joka mahdollisesti kohdistuu muulle kort-
telialueelle. 
 
Osa korttelialueesta muutetaan katualueeksi. 

 
Sosiaaliset vaikutukset, 
ympäristön toimivuus ja 
viihtyisyys 

 
Asemakaavanmuutos täydentää olemassa olevaa taajamaraken-
teen teollisuusaluetta. Uudella kaukolämpökeskuksella ei ole mer-
kittäviä vaikutuksia lähiympäristön viihtyvyyteen. 
 

 
Ympäristöön ja maise-
maan kohdistuvat vai-
kutukset 

 
Lämpövoimalan laitosteho on 4 MW, jolloin ympäristövirnaomais-
ten mukaan hanke ei tarvitse ympäristölupaa. Kaava-alue kuuluu 
osittain pohjaveden muodostumisalueelle ja osittain pohjaveden 
suoja-alueella.  Kaukolämpökeskus ei aiheuta päästöjä maahan tai 
vesistöön. Ilmaan syntyvät päästöt ovat vähäisiä, pääosin vesi-
höyryä. Teollisuusrakennusten korttelialueella ympäristö asettaa 
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, eikä haittaa pohjavesille 
saa syntyä. 
 
Liikenteen ja sadevesien aiheuttamat haitat hoidetaan rakenteelli-
sin ratkaisuin. Hanke vähentää hieman syntyvän pohjaveden mää-
rää, mikäli pihat asfaltoidaan ja hulevedet johdetaan viemäriver-
kostoon. Asfaltointi toisaalta vähentää mahdollisia pölyhaittoja. 
 
Jätteet lajitellaan ja osittain hyödynnetään lähialueiden metsä- ja 
maatalousalueiden lannoitteena. 
 
Kaavahankkeeseen liittyen on Auto Cad-ohjelmistolla mallinnettu 
alueen maasto sekä kolme vaihtoehtoista 30 m:n korkuista voima-
lan piippua eri sijainteihin. Mallinnuksella ja kuvasovitteilla tutkittiin 
piipun näkymistä hautausmaan suuntaan ja järvelle.  Todettiin, että 
maastomallin perusteella vaihtoehdot 2 ja 3 eivät juurikaan näy 
puuston takaa riittävälle etäisyydelle. Sijaintivaihtoehto 1  oli luon-
nosvaiheen tilanne. Tällä kohdalla maaston korkeus on noin 115,8 
metriä. Vaihtoehdon 2 korkeusasema on kolme metriä matalampi, 
112,5 metriä, jolloin yhdessä pidemmän etäisyyden kanssa suh-
teessa Vilppulan kirkon torniin voidaan olettaa maisemavaikutus-
ten jäävän vähäisemmiksi. Samalla etäisyys asutukseen kasvaa, 
mikä vähentää hankkeen vaikutuksia myös ihmisten elinympäris-
töön. 
 

 
Vaikutukset kulttuu-
riympäristöön ja taaja-
makuvaan 

 
Alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä. Voimalaitoksen 
piippu saattaa näkyä maisemassa, mutta alue liittyy sahan teolli-
suusalueeseen, jolloin maiseman luonne ei oleellisesti muutu. 
Voimalaitoksen tontin sijaintia muuttamalla on voitu vaikutuksia 
vähentää. Kaava-alueelle on tehty arkeologiaan liittyvä tarkastus-
käynti, jonka perusteella alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännök-
siä. 
 

 

 

Ohessa leikkauskuva maastosta ja vaihtoehtoiset piiput (valittu sijainti esitetty nuolella): 
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Asemakaavan muutos tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulute-
taan. Toteuttaminen voidaan aloittaa tämän jälkeen. Rakennuskortteleita varten laadi-
taan erillinen tonttijako. 
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