
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JULKIPANOILMOITUS POIKKEAMISLUVASTA TERMINAALI- JA HANGAARIRAKENNUKSEN RA-
KENTAMISEKSI, SASSINTIE 
 

Mänttä-Vilppulan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 29.10.2019 § 
1 antanut päätöksen seuraavaan poikkeamislupahakemukseen: 

 
Asia: Terminaali- ja hangaarirakennuksen rakentaminen 

 
 Hakija(t): Mänttä-Vilppulan kaupunki 
 

Hakemus ja poikkeaminen 
 

Mänttä-Vilppulan kaupunki hakee lupaa rakentaa Mäntän lentopaikalle termi-
naali- ja hangaarirakennuksen ja maalämpökaivon. Terminaalirakennus 273 
k-m2 on kaksikerroksinen, puurunkoinen ja viherkattoinen kokoontumistila. 
Hangaari 789 k-m2 on yksikerroksinen pvc-pinnoitteinen teräsputkirunkoinen 
puolilämmin lentokoneiden säilytystila. Hangaarin ja terminaalin piha-alueelle 
tehdään nurmipintaista lentokoneiden seisonta-aluetta (platta). Kiinteistöllä 
sijaitseva pieni ja vaatimaton talousrakennus, joka on toiminut ainoana ilmai-
luharrastajien tilana lentopaikalla, puretaan. Asian liitteenä on hankeselostus. 
 
Poikkeamislupaa haetaan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta TY-
2, ympäristöhäiriötä aiheuttamaton teollisuus.  
 

 Hakijan perustelut hakemukselle: 
 
Hakija perustelee poikkeamista seuraavasti: 
 
"Poikkeamista haetaan käyttötarkoituksesta. Suunnitelma poikkeaa asema-
kaavasta tontin käyttötarkoituksen suhteen mutta noudattaa siinä uutta osa-
yleiskaavaehdotusta. Asemakaavan mukaan rakennusalue on teollisuusraken-
nusten korttelialue (TY-2), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia. Haettava käyttötarkoitus on sama kuin asemakaavassa lentopai-
kan (LL) pohjoispuolelle osoitetulla lento- ja matkailutoimintaa palvelevien pal-
velurakennusten korttelialueella (P-1): liike-, kahvila-, puku-, korjaamo- yms. ti-
lojen lisäksi alueelle voi sijoittaa lentokoneiden tankkaus- yms. huoltotoimintoja 
sekä pienkoneiden pysäköintiin ja säilytykseen tarkoitettua ulko- ja hangaariti-
laa. 
 
Rakentamisen vaikutukset ovat asemakaavanmukaisen käyttötarkoituksen 
mukaisia. Liikenteen aiheuttamat häiriöt ovat vähäisempiä kuin asemakaavan 
mukaisella rakennuspaikalla kenttäalueen pohjoispuolella. Hanke lisää lento-
paikan ja sen ympäristön sekä kaupungin palvelujen 
elinvoimaisuutta. Hankkeen avulla lentopaikan huokuttelevuus paranee; termi-
naalirakennus ja tarjottavat palvelut huokuttelevat vierailijoita muualta niin kan-
sallisesti kuin kansainvälisesti. Vierailijat tulevat käyttämään tankkaus-, huolto-



 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

, kahvila- ja ravintolapalveluja, mikä lisää koko kaupungin elinvoimaa. Elinvoi-
maisuuden lisääntyminen on merkittävä 
positiivinen vaikutus. 
 
Erityinen syy poikkeamiselle: 
Rakennuspaikka Sassintien päässä on alueelle saavuttaessa erityisen keskei-
nen. Näkymä koko lentopaikalle avautuu ko. paikalta. Se toimii luontevasti koko 
lentopaikan kokoontumispaikkana saavuttaessa niin katuja pitkin kuin ilma-
teitse. Edustava terminaalirakennus toimii ko. paikassa lentopaikan tunnus-
merkkinä, joka kuvastaa koko alueen identitettiä. Rakennus toimii valaistuna 
maamerkkinä lentopaikalle saapuville ja siellä liikkuville. Rakennus luo mallin 
ja esimerkin viereen myöhemmin kehittyvän asuinalueen rakentamisen tyylille. 
Rakennukset muodostavat lentopaikan hermokeskuksen ja alueen kehittämi-
sen aloituskohdan, joka on helpommin saavutettavissa etelästä Sassintietä pit-
kin kuin asemakaavan mukainen alue Myllyrannan kautta Myllyrannatietä pit-
kin. Koska haettava terminaali- ja hangaarirakennuksen paikka on Saskyn len-
tokonemekaanikkojen koulun vieressä, koulu ja ilmailun harrastajat voivat tu-
kea toistensa toimintaa mm. järjestämällä yhteisiä yleisötilaisuuksia paljon vai-
vattomammin kuin, jos ne olisivat kiitoalueen vastakkaisilla puolella. Paikka on 
juuri hyväksytyn oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen." 
 

 
 Päätös: Poikkeamislupa myönnetty 
 

Tämä ilmoitus on julkipantu 30.10. – 3.12.2019 väliseksi ajaksi  
 Mänttä-Vilppulan kaupungin julkiselle ilmoitustaululle, sekä kaupungin www-sivuille. 
 
 Päätöksen antopäivä on 31.10.2019 ja valitusaika 30 päivää antopäivää 
 lukuun ottamatta. Valitusajan viimeinen päivä on 2.12.2019. 
 
 Muutoksenhakuviranomainen on Hämeenlinnan hallinto-oikeus. 
 
 
 
   

Virpi Sippari 
vt. tekninen johtaja 


