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Hakemus ja poikkeaminen

Mänttä-Vilppulan kaupunki hakee lupaa rakentaa Mäntän lentopaikalle
ter mi naa li- ja hangaarirakennuksen ja maalämpökaivon. Ter mi naa li ra ken-
nus 273 k-m2 on kaksikerroksinen, puurunkoinen ja viherkattoinen ko-
koon tu mis ti la. Hangaari 789 k-m2 on yksikerroksinen pvc-pinnoitteinen te-
räs put ki run koi nen puolilämmin lentokoneiden säilytystila. Hangaarin ja ter-
mi naa lin piha-alueelle  tehdään nurmipintaista lentokoneiden sei son-
ta-aluet ta (platta). Kiinteistöllä sijaitseva pieni ja vaatimaton ta lous ra ken-
nus, joka on toiminut ainoana ilmailuharrastajien tilana lentopaikalla, pu re-
taan. Asian liitteenä on hankeselostus.

Poikkeamislupaa haetaan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta
TY-2, ympäristöhäiriötä aiheuttamaton teollisuus.

Hakijan perustelut poikkeamiselle

Hakija perustelee poikkeamista seuraavasti:

"Poikkeamista haetaan käyttötarkoituksesta. Suunnitelma poikkeaa ase-
ma kaa vas ta tontin käyttötarkoituksen suhteen mutta noudattaa siinä uutta
osa yleis kaa va eh do tus ta. Asemakaavan mukaan rakennusalue on teol li-
suus ra ken nus ten korttelialue (TY-2), jolla ympäristö asettaa toiminnan laa-
dul le erityisiä vaatimuksia. Haettava käyttötarkoitus on sama kuin ase ma-
kaa vas sa lentopaikan (LL) pohjoispuolelle osoitetulla lento- ja mat kai lu toi-
min taa palvelevien palvelurakennusten korttelialueella (P-1): liike-, kah vi-
la-, puku-, korjaamo- yms. tilojen lisäksi alueelle voi sijoittaa lentokoneiden
tank kaus- yms. huoltotoimintoja sekä pienkoneiden pysäköintiin ja säi ly tyk-
seen tarkoitettua ulko- ja hangaaritilaa.

Rakentamisen vaikutukset ovat asemakaavanmukaisen käyttötarkoituksen
mu kai sia. Liikenteen aiheuttamat häiriöt ovat vähäisempiä kuin ase ma kaa-
van mukaisella rakennuspaikalla kenttäalueen pohjoispuolella. Hanke lisää
len to pai kan ja sen ympäristön sekä kaupungin palvelujen
elinvoimaisuutta. Hankkeen avulla lentopaikan huokuttelevuus paranee;
ter mi naa li ra ken nus ja tarjottavat palvelut huokuttelevat vierailijoita muualta
niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Vierailijat tulevat käyttämään tank-
kaus-, huolto-, kahvila- ja ravintolapalveluja, mikä lisää koko kaupungin
elin voi maa. Elinvoimaisuuden lisääntyminen on merkittävä
positiivinen vaikutus.

Erityinen syy poikkeamiselle:
Rakennuspaikka Sassintien päässä on alueelle saavuttaessa erityisen
kes kei nen. Näkymä koko lentopaikalle avautuu ko. paikalta. Se toimii luon-
te vas ti koko lentopaikan kokoontumispaikkana saavuttaessa niin katuja
pit kin kuin ilmateitse. Edustava terminaalirakennus toimii ko. paikassa len-



to pai kan tunnusmerkkinä, joka kuvastaa koko alueen identitettiä. Ra ken-
nus toimii valaistuna maamerkkinä lentopaikalle saapuville ja siellä liik ku-
vil le. Rakennus luo mallin ja esimerkin viereen myöhemmin kehittyvän
asuin alu een rakentamisen tyylille. Rakennukset muodostavat lentopaikan
her mo kes kuk sen ja alueen kehittämisen aloituskohdan, joka on hel pom-
min saavutettavissa etelästä Sassintietä pitkin kuin asemakaavan mu kai-
nen alue Myllyrannan kautta Myllyrannatietä pitkin. Koska haettava ter mi-
naa li- ja hangaarirakennuksen paikka on Saskyn lentokonemekaanikkojen
kou lun vieressä, koulu ja ilmailun harrastajat voivat tukea toistensa toi min-
taa mm. järjestämällä yhteisiä yleisötilaisuuksia paljon vaivattomammin
kuin, jos ne olisivat kiitoalueen vastakkaisilla puolella. Paikka on juuri hy-
väk sy tyn oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen."

Kaavatilanne
Alueella on voimassa Sassin alueen asemakaava ja asemakaavan muu-
tos, joka on saanut lainvoiman elokuussa 2018. Rakennuspaikka on kaa-
van mukainen TY-2 tontti. Kaavamerkintä: "Teollisuusrakennusten kort te li-
alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alu-
een rakentamisen ja kasvillisuuden osalta on huomioitava lentoestepinnan
aset ta mat korkeusrajoitukset." Kaavan sallima kerrosluku on kaksi ja te-
hok kuus lu ku e=0,2.

Alueella on kaupunginvaltuuston 14.10.2019 hyväksymä Mänttä-Vilppulan
kes kus taa ja man osayleiskaava. Kaava ei vielä ole lainvoimainen, mutta il-
mai see kaupunginvaltuuston tahtotilaa. Alueella on kaavassa merkintä
P-2, Palvelujen ja hallinnon alue. "Alue on tarkoitettu ase ma kaa voi tet ta-
vak si. Alue on tarkoitettu lentotoimintoihin liittyville palveluille."

Rakennuspaikka ja ympäristö

Tontti sijaitsee Mänttä-Vilppulan Sassin alueella, ja rajoittuu kaavan mu kai-
seen lentopaikkaan, Sassintiehen sekä TYO-1 -tonttiin, jolla sijaitsee Sas-
ta ma lan koulutuskuntayhtymän lentokoneasentajakoulutuksen tilat. Alue
on lentoestealuetta, mistä syystä puusto on poistettu ja rakennusten kor-
keut ta säädellään asemakaavassa.

Naapurien kuuleminen

Rakennuspaikka rajoittuu ainoastaan Mänttä-Vilppulan kaupungin omis ta-
miin kiinteistöihin joten naapurin kuuleminen on tarpeeton.

Edellytykset poikkeamisluvan myöntämiselle

MRL 171§:n mukaan poikkeaminen ei saa:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden
käy tön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saa vut ta mis ta; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai heut-
taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Myös erityisen syyn olemassaolo on edellytys poikkeamiselle.

Vaikutusten arviointi ja päätöksen perustelut



Terminaalirakennus sekä hangaari sijoittuvat asemakaavan mukaiselle
teol li suus- ja varastorakennusten korttelialueelle (TY-2). Tontin vieressä si-
jait see SASKY:n lentokoneasentajakoulu. Haettava käyttötarkoitus on sa-
ma kuin asemakaavassa lentopaikan (LL) pohjoispuolelle osoitetulla lento-
ja matkailutoimintaa palvelevien palvelurakennusten korttelialueella (P-1):
"lii ke-, kahvila-, puku-, korjaamo- yms. tilojen lisäksi alueelle voi sijoittaa
len to ko nei den tankkaus- yms. huoltotoimintoja sekä pienkoneiden py sä-
köin tiin ja säilytykseen tarkoitettua ulko- ja hangaaritilaa."

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.8.2019 päät tä-
nyt käynnistää "Mäntän lentopaikan hangaarin rakentaminen" -hankkeen.
Suun ni tel maan kuului hangaarirakennuksen rakentaminen ja maaseudun
ke hit tä mis- ja investointituen hakeminen hankkeelle Pirkanmaan ELY-kes-
kuk sel ta. Sassin Ilmailijat ry:n kanssa on tehty aiesopimus han gaa ri ra ken-
nuk sen hoidosta ja käytöstä. Tavoitteena on, että yhdistys hallinnoi ja vas-
taa kiinteistön hoidosta ja käytöstä kuluineen, ja voi kustannukset kor va-
tak seen vuokrata hangaarin tiloja kolmansille osapuolille, kuten pien ko nei-
den omistajat. Kaupunki vastaa omaisuudestaan eli mm. investoinnin pää-
oma ku luis ta, kiinteistön vakuutuksista ja kunnossapitokustannuksista (kor-
jauk set).

Hankesuunnitelma on tämän jälkeen tarkentunut siten, että alun perin han-
gaa ri ra ken nuk seen suunnitellut kokoontumis- ja sosiaalitilat sekä len non-
suun nit te lu ti lat eriytettiin omaksi terminaalirakennuksekseen. Poik kea mis-
lu paa haetaan siis kahdelle eri rakennukselle. Kaavan mukainen ra ken-
nus oi keus ei ylity.

Kyseinen tontti on terminaali- ja hangaarirakennuksen sijoituspaikaksi pe-
rus tel tu. Terminaalirakennuksen on tarkoitus palvella alueen yleis il mai li joi-
ta. Rakennuksessa voidaan järjestää pienimuotoisia tapahtumia, ja se toi-
mii tukipisteenä lentopaikan yleisötapahtumissa. Hangaarirakennuksen
tar koi tus on monipuolistaa alueen ilmailutoiminnan mahdollisuuksia ja ke-
hit ty mis tä. Rakennukseen on mahdollista sijoittaa 10-20 pienlentokonetta.

Terminaalirakennuksen toiminnan kannalta paikan tulee olla keskeinen ja
nä ky vä. Paikka Sassintien päässä alueen eteläpuolella on luontevampi
kuin pohjoispuolen tonttien sijainti. SASKY:n oppilaitoksen sijainti ter mi-
naa lin ja hangaarin välittömässä läheisyydessä hyödyttää molempia ta ho-
ja. Uusi terminaalirakennus on näyttävä ja erikoinen rakennus, jonka on
syy tä sijaita mahdollisimman keskeisellä paikalla tulevaisuudessa.

Terminaalin ja hangaarin vaikutukset eivät ole merkittävämmät kuin kaa-
van salliman ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuuden, vaan esi mer-
kik si raskaan liikenteen määrä alueella voidaan arvioida pienemmäksi,
kuin se olisi teollisuusrakennuksen sijoittuessa alueelle. Tapahtumien yh-
tey des sä alueelle on henkilöliikennettä. Lentoliikenteen määrä ase ma kaa-
va hank keen suunnitteluvaiheen arviosta ei muutu. Hankkeen sijoittaminen
alu eel le ei vaikeuta asemakaavan toteuttamista. Toiminta on myös kau-
pun gin val tuus ton hyväksymän osayleiskaavan mukaista.

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, eikä erityistä rakennettua kult tuu ri ym-
pä ris töä. Hankkeen vaikutukset alueelle voidaan arvioida vähäisemmäksi
kuin teollista toimintaa harjoittavan yrityksen. Käyttötarkoituksen muu tok-
sel le on myös erityinen syy: kiinteistön keskeinen sijainti Sassintien pääs-
sä alueen eteläpuolella ja oppilaitoksen läheisyydessä on toiminnoille alu-
eel la paras sijoituspaikka. Poikkeamisen edellytykset täyttyvät.

Sovelletut oikeusohjeet



MRL 58§, 171§

(Valmistelija kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa, puh. 044 728 8563)

Esittelijän (kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa) päätösesitys:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää
 myöntää poikkeamisen asemakaavan mukaisesta käyt tö tar koi tuk-

ses ta (TY-2) kiinteistöllä 508-3-349-1 hakemuksen mukaisesti
 että tämä päätös on voimassa yhden vuoden sen voimaan tulosta ja

pää tös tä vastaavaa rakennuslupaa on haettava ra ken nus val von ta vi-
ran omai sel ta tämän luvan voimassaoloaikana.

 että pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Asian käsittely kokouksessa:

Puheenjohtajan avattua keskustelun esittelijä teki seuraavanlaisen
lisäyksen päätösesitykseen; " teknisen lautakunnan lupajaosto päättää
lisäksi, että rakennusten sijaintia ja tontin järjestelyjä voidaan tarvittaessa
hieman muuttaa rakennuslupavaiheessa".

Päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päätti
 myöntää poikkeamisen asemakaavan mukaisesta

käyttötarkoituksesta (TY-2) kiinteistöllä 508-3-349-1 hakemuksen
mukaisesti

 että tämä päätös on voimassa yhden vuoden sen voimaan tulosta ja
päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava
rakennusvalvontaviranomaiselta tämän luvan voimassaoloaikana

 että rakennusten sijaintia ja tontin järjestelyjä voidaan tarvittaessa
hieman muuttaa rakennuslupavaiheessa yhteistyössä
kaavoituspalveluiden kanssa


