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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Kaupunki   Mänttä-Vilppula 

Kaupunginosa  20. kaupunginosa 

Suunnittelun kohde Osa kiinteistöistä 508-401-5-474 ja 508-401-5-5 

Kaavan nimi Koivuniemen asemakaavamuutos 

Kaavan numero  A1352 

Kaavalaji/toimenpide  Asemakaavan muutos 

Kaavalla muodostuu 20. kaupunginosan kortteli 31 sekä liikenne- ja virkis-
tysaluetta 

Vireilletulopäivämäärä   Kaavoituskatsaus KH 3.4.2017 § 80,  nähtävillä  
13.4.-15.5.2017 

Hyväksymispäivämäärä  16.4.2020 (KV § 21) 

Vahvistuminen  8.6.2020 (kuulutus) 

Tiedot kaavan laatijasta 

Kaavoitusviranomainen /   Mänttä-Vilppulan kaupunki 

kaavan tilaaja   Kaavoituspalvelut 

   PL 69, 35800/35801 Mänttä 

   

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 

 

   arkkitehti SAFA (YKS 646) 

Kalle Rautavuori 

    p. 050 430 9566 

    kalle.rautavuori@ramboll.fi 
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1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Vilppulan kirkonkylässä Vilppulankosken niskalla, rautatien itäpuolella, 

Koivuniementien päässä. Alue on osa Vilppulankosken maakunnallisesti arvokasta rakennettua 

kulttuuriympäristöä. Etäisyys Vilppulan keskustaan on noin kilometri. Kaavoitettavan alueen pinta-

ala on noin 1,6 ha. 

 

   
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Koivuniemen asemakaavamuutos. 

 
Kaavoitusta tehdään kaupungin aloitteesta. 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa asemakaava ajan tasalle. Kaavaprosessin aikana selvi-

tetään alueen kulttuurihistorialliset arvot ja määritetään tarvittavat suojelumerkinnät. Kaavamuu-

toksessa huomioidaan yleis- ja maakuntakaavan tavoitteet mm. matkailun edistämiseen liittyen. 

Tavoitteena on alueen identiteetin säilyttäminen. 

 

Vilppula-Seura ry on hakenut Pirkanmaan ELY-keskukselta Koivuniemen kiinteistön rakennusten 

suojelua rakennusperinnön suojelulailla. Pirkanmaan ELY-keskus on päättänyt (22.12.2015), että 

se ei suojele Koivuniemen kiinteistöä rakennusperinnön suojelulain perusteella. Päätöksen perus-

teluissa todetaan, että asemakaava-alueella tulee rakennusten suojelu hoitaa ensi sijaisesti maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksen keinoin.    

1.4 Luettelo kaava-aineistosta ja selostuksen liiteasiakirjoista 

Kaava-aineisto: 
• Asemakaavakartta määräyksineen 1:1000 
• Asemakaavan selostus 

 
Selostuksen liitteet: 
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (25.11.2019, tark. 4.2.2020) 
Liite 2: Vilppulan Koivuniemi – Rakennusinventointi (Tarja Antikainen, 2016) 
Liite 3: Vastineraportti 
Liite 4: Asemakaavan seurantalomake 
Liite 5: Koivuniemen asemakaavan luontotarkastelu (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2020) 

1.5 Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista 

Hankkeeseen liittyvä pohjatieto- ja taustamateriaali: 

• Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan selvitykset (FCG, 2014-2019) 

• Vilppulan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen selvitys (Anneli Vehkaniemi, 2005) 
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• Vilppulan taajama-alueiden kulttuurihistoriallinen esiselvitys strategista yleiskaavatyötä 

varten (Riitta Jaakkola, 2009) 

• Kirkonkylän taajaman kehitys (Sirkka Sortti, 2019) 

• Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 

 

 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavamuutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta. 

 

Koivuniemen asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2017 (kh 3.4.2017 §80, näh-

tävillä 13.4.-15.5.2017). 

 

Kaavamuutoshankkeen kaavoitusprosessin viralliset vaiheet ovat seuraavat: 

• Vireilletulo: kh 3.4.2017 §80, kuulutettu 12.4.2017 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä: 12.12.2019 - 

20.01.2020 

• Kaavaehdotus nähtävillä: 26.2. - 27.3.2020 

• Kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely: 16.4.2020 § 21 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavalla suunnittelualue osoitetaan pääosin matkailu- ja kulttuuripalvelujen korttelialueeksi, 

jolla liiketoiminta ja asuminen on sallittu (P-1). Alueen säilyneet kulttuurihistoriallisesti merkittävät 

rakennukset osoitetaan kaavassa suojeltaviksi. Lisäksi korttelialueella oleva muinaismuistolailla 

rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (olutpanimon kellari) osoitetaan kaavassa asianmukaisella kaa-

vamerkinnällä. 

 

Alueen pohjoisosaan osoitetaan yleistä pysäköintialuetta (LP) voimassa olevan asemakaavan mu-

kaisesti. Osa voimassa olevan kaavan mukaisesta pysäköintialueesta osoitetaan kaavamuutok-

sessa lähivirkistysalueeksi (VL). VL-alueen läpi osoitetaan ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava on valmis toteutettavaksi heti kun se on virallisesti vahvistettu. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 
Kuva 2. Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa. 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Koivuniemen alue sijaitsee Vilppulankosken rannalla noin kilometrin päässä Vilppulan kirkonkylästä 

etelään. Suunnittelualue rajautuu etelässä Vilppulankoskeen, ja alueen pohjoispuolella on Parkki-

vuoren matalista ja pienipiirteisistä eri aikojen rakennuksista koostuva asumisen ja palvelujen alue. 

 

Suunnittelualue on ennestään asemakaavoitettua aluetta. Alueen eteläosassa voimassa oleva ra-

kennussuunnitelma on vuodelta 1945 eikä alueen kaavoitusta ole päivitetty vuosikymmeniin. Alu-

een eteläosassa on voimassa vuonna 1990 vahvistettu asemakaava (rakennuskaava). 

 

Koivuniemi on osa Vilppulankosken maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Alueella ja sen lähiympäristöllä on monia kulttuurihistoriallisia arvoja. Koivuniemen alue on osa 

Vilppulankosken kulttuurihistoriallista kokonaisuutta, joka pitää sisällään teollisuushistoriaa sekä 

valtakunnallista sotahistoriaa. 

 

Suunnittelualueella on kaksi 1800-luvun lopussa rakennettua rakennusta. Rakennukset ovat säi-

lyttäneet hyvin alkuperäisen ulkoasunsa. Lisäksi Koivuniemen pihapiirissä on alueella aikoinaan 

toimineen oluttehtaan olutkellarin rauniot, ja rannassa on huonokuntoinen sauna. Alueen itäosa on 

luonnontilaista koivikkoa. Voimassa olevassa asemakaavassa paikoitusalueeksi (LP) osoitettua alu-

etta suunnittelualueen pohjoisosassa ei ole rakennettu. 

 

Koivuniemi on ollut pitkään kulttuurikäytössä. Alueen rakennukset ovat nykyisinkin kulttuurikäy-

tössä sekä majoituskäytössä. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisema 

Mänttä-Vilppula kuuluu Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakuntaan ja sen sisällä Pohjois-

Hämeen järviseutuun. Alue on Hämeen viljelymaiden ja Suomenselän karujen vedenjakajamaiden 

väliin sijoittuvaa vaihettumisvyöhykettä. Maasto on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja mäkistä. 

Suurmaisemaa hallitsevat kirjavasti vuorottelevat metsäalueet ja Kokemäenjoen vesistön suuret 

reittivedet järvineen. Vesistöjen varsille sijoittuu vehmaita viljelymaita sekä suurin osa asutuk-

sesta. 

 

Suunnittelualue sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla Vilppulankosken rannalla. Suunnittelu-

alue on maakuntakaavassa sekä osayleiskaavassa osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä (Vilppulankoski). 

 

Vilppulankosken rannat ovat virkistyskäytössä ja rannoilla on polkujen lisäksi esteettömiä laitu-

reita, joilta käsin on mahdollista tutustua koskimaisemaan sekä kalastaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Näkymä 

kaava-alueen edustalta 

kohti Vilppulankosken 

siltaa sekä rautatiesil-

taa. 

 

Koivuniemen alue on osa Vilppulankosken kulttuurihistoriallista kokonaisuutta, joka pitää sisällään 

teollisuushistoriaa sekä valtakunnallista sotahistoriaa. Alueella on myös liikennehistoriallisia arvoja, 

jotka liittyvät Vilppulan salmeen vesireittinä, rautatiehen teollistumisen mahdollistajana ja maan-

tieverkoston kehittymiseen. Suunnittelualueen edustalta näkyvä Vilppulankosken ylittävä rautatie-

silta rakennettiin vuonna 1882. Siltaa on vahvistettu, mutta sillan länsipuolella on edelleen näky-

vissä vanhaa rakennetta. Vilppulankosken maantiesilta on vuodelta 1901. Kolmiaukkoista kivisiltaa 

on levennetty vuonna 1962, jolta ajalta myös sillan kaiteet ovat. Koskessa näkyy Koivuniemen 

vastarannalla sijainneen puuhiomon (toimintavuodet 1882-1946) kivijalkaa, ja siltaa reunustavat 

tammet ovat puuhiomon ajoilta. 

 

Suunnittelualueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja on kuvattu tarkemmin kappaleessa 

3.1.3. 
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Kuva 4. Viistoilma-

kuva alueelta. (Kuva: Mänttä-

Vilppulan kaupunki) 

 

 

Suurimmalla osalla suunnittelualuetta kasvaa varttunutta/vanhahkoa haapavaltaista sekametsää. 

Puustorakenne on väljää ja metsä on osittain puistomaista. Koivuniemen päärakennuksen sekä 

retkeilymajan pihapiirissä on hoidettua nurmialuetta. Pihapiirissä kasvaa vanhoja järeitä puuyksi-

löitä. Koivuniemeen johtaa koivukuja – ja on johtanut yli sadan vuoden ajan. 

 

Suunnittelualueen eteläosassa, rannan läheisyydessä kasvaa vyöhyke vanhahkoa mäntyvaltaista 

sekapuustoa, jonka seassa on myös vanhoja, maisemallisesti edustavia mäntyjä. Puusto on väljää 

ranta-alueella. 

 

Suunnittelualueen pohjoisosassa pysäköintialueen pohjois- ja koillispuolilla on nuorta koivuval-

taista lehtipuuta kasvavaa entistä peltoa. Alueella on nähtävissä vanhat sarkaojat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Suunnittelu-

alueelle johtava koivu-

kuja. 

 

Koivuniemen päärakennus sijaitsee ympäristöään korkeammalla näkyvällä paikalla. Maasto laskee 

rakennuksen kohdalta sekä etelään kosken suuntaan että pohjoiseen, Vilppulan kirkonkylään päin. 

 

Maiseman ominaispiirteinä korostuu erityisesti niemen paikoin koivuvaltainen puusto sekä ran-

nassa olevat vanhat isot männyt. Järven suunnalta rakennuksia ja pihapiiriä ei juuri näy, lukuun 

ottamatta rannassa olevaa vanhaa saunarakennusta. Kaava-alueelle saavuttaessa, Koivuniemen-

tietä pitkin, Koivukujanteen jälkeen katse kiinnittyy viistosti oikealla olevaan Katajamäen liiteriin 

sekä Koivuniemen kiinteistön puolella retkeilymajarakennukseen. Kiinteistön pihaan käännyttäessä 
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vasemmalle puolelle jää sorapintainen paikoitusalue. Näkymän päätteenä oleva Koivuniemen pää-

rakennus jää suurelta osin pihassa kasvavien puiden taakse piiloon, vaikka rakennus onkin kiin-

teistön korkeimmalla kohdalla. Kaksi vanhaa rakennusta muodostavat viihtyisän pihapiirin mäen 

yläosaan. Rakennusten välissä on myös vanha katettu kaivo. Kasvillisuus ja korkeuserot rajaavat 

paikoitusalueen pihan ulkopuolelle. Pihapiiriä eteläpuolelta aikaisemmin rajanneesta olutkellarista 

on jäljellä lähinnä maanalaisia rakenteita, eivätkä ne erotu selvästi kokonaiskuvassa. 
 

Pinnanmuodostus 

Suunnittelualueella maasto laskee etelään kohti Vilppulankoskea. Alueen pohjoisosassa maasto 

laskee pohjoiseen, Vilppulan keskustaan päin. 

 

Kallio- ja maaperä 
Suunnittelualue on kallioperältään granodioriittiä (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/, lu-
ettu 14.11.2019). Alueen maaperä on pääosin kalliomaata (Ka). Alueen pohjoisosa on savea (Sa). 

 

 
Kuva 6. Maaperäkartta ja selite (Lähde: GTK 2019) 

 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Mänttä-Vilppula sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantie-

teellisellä alueella, jossa vallitseva metsätyyppi on tuore MT-tyypin kangasmetsä. 

 

Suunnittelualueelta on laadittu asemakaavoitusta palveleva luontotarkastelu tammi-helmikuussa 

2020 (liite 5). Selvityksen on laatinut FM, biologi Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Oy:stä. Työssä selvitettiin suunnittelualueen luonnon yleispiirteitä sekä liito-oravan esiintymispo-

tentiaalia selvitysajankohdan sallimalla tarkkuudella. 

 

Suunnittelualue on kallioista sekametsäaluetta. Alue on kauttaaltaan ihmisen vaikutuksen alaisia 

eikä alueella esiinny täysin luonnontilaisia elinympäristöjä. Suurimmalla osalla suunnittelualuetta 

kasvaa varttunutta/vanhahkoa haapavaltaista sekametsää, jossa kasvaa haavan ohella vaihtele-

van ikäistä, pääosin varttunutta koivua, kuusta ja mäntyä. Puustorakenne on väljää ja metsä on 

osittain puistomaista. Koivuniemen päärakennuksen sekä retkeilymajan pihapiirissä on hoidettua 

nurmialuetta. 

 

Suunnittelualueen eteläosassa, rannan läheisyydessä kasvaa vyöhyke vanhahkoa mäntyvaltaista 

sekapuustoa, jonka seassa on myös vanhoja, jykeviä mäntyjä. Männyn ohella vyöhykkeellä kasvaa 

koivua, haapoja ja muutamia kuusia. Suunnittelualueen pohjoisosassa pysäköintialueen pohjois- 

ja koillispuolilla on nuorta koivuvaltaista lehtipuuta kasvavaa entistä peltoa. 

 

Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä Natura-alueita. Alueella ei ole Keskustaa-

jaman osayleiskaavan yhteydessä laaditun luontoselvityksen (FCG 2018) perusteella tiedossa 

uhanalaisia luontotyyppejä tai lajeja eikä luontodirektiivin IV a lajeja. Osayleiskaavan yhteydessä 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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laaditun pesimälinnustoselvityksen (FCG 2017) perusteella suunnittelualueella ei esiinny myöskään 

arvokkaita lintulajeja, jotka tulisi huomioida kaavoituksessa. 

 

Vuonna 2016 osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditussa liito-oravainventoinnissa (FCG 2018) 

Vilppulankosken ympäristöstä rajattiin kolme liito-oravan elinaluetta. Koivuniemestä on puustoinen 

kulkuyhteys näille liito-oravan asuttamille metsäkuvioille, ja liito-oravan ajoittainen liikkuminen tai 

pysyvämpi esiintyminen Koivuniemessä on arvioitu mahdolliseksi. 

 

Alueelta alkuvuonna 2020 laaditun luontotarkastelun (FCG 2020) yhteydessä laaditussa liito-ora-

vainventoinnissa ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella. Olosuhteet liito-oravan 

papanoiden havaitsemiseen inventoinnin yhteydessä olivat kuitenkin vasta sataneen uuden lumen 

vuoksi heikot, minkä vuoksi papanainventoinnin tulos on epävarma. Inventointisuositusten mu-

kaan papanakartoitusten maastotyöt on suoritettava maalis-kesäkuussa; tosin myös tammi-hel-

mikuussa on mahdollista tehdä havaintoja. 

 

Suunnittelualueen varttunut/vanhahko haapavaltainen sekametsäalue on kuitenkin selvityksen pe-

rusteella liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Alueella on lajille sopivaa ravintopuustoa (haapa 

ja koivu), jonkin verran suojaa antavaa nuorta kuusta sekä yksi erittäin järeä kuusi mahdollisena 

levähdyspuuna. Alueella havaittiin inventoinnin yhteydessä myös yksi kolohaapa mahdollisena pe-

säpuuna. Liito-oravan liikkuminen ja vakituinen esiintyminen Koivuniemen alueella onkin mahdol-

lista metsän rakenteen sekä läheisten vuonna 2016 todettujen liito-oravan elinalueiden perusteella. 

 

Suunnittelualueen luonnonsuojelulliset arvot liittyvät luontotarkastelun mukaan alueen vanhaan, 

osin järeään puustoon ja erityisesti runsaaseen varttuneen/vanhahkon sekä vanhan haavan kas-

vuun alueella. Kasvilajistossa ja luontotyypeissä ei selvityksen yhteydessä käytettävissä olleen ai-

neiston perusteella esiinny erityistä suojeltavaa lajistoa. Selvityksessä suositellaan säilyttämään 

alueella olevat, liito-oravalle mahdollisesti merkitykselliset kaksi puuta sekä lajille soveltuvaa 

elinympäristöä mahdollisuuksien mukaan siten, että yhtenäinen metsäkuvio säilytetään. Liito-ora-

valle soveltuvaa elinympäristöä suositellaan säilytettäväksi yhtenäisenä kuviona myös laajemman 

kulkuyhteyden turvaamiseksi. 

 

Vilppulankoski on sekä maiseman että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kohde. Kos-

kialueella on luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jota on pyritty vahvistamaan kutusoraikkojen 

kunnostuksilla ja uusien soraikkojen muodostamisella. Sisävesien taimenkannat napapiirin etelä-

puolella lukeutuvat erittäin uhanalaisiksi. Vilppulankoski on kansallisesti arvokas eikä koskialueen 

veden laatua tai määrää saa muuttaa ympäristön rakentamisen myötä. 

 

Vesiolosuhteet 

Mänttä-Vilppula kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Suunnittelualue sijaitsee Vilppulankosken 

niskalla. Kosken uomassa on erilaisia siltarakenteita, mutta Vilppulankoski on luettavissa pääosin 

vapaaksi koskeksi. 

 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Rautainharju, 0493301) sijaitsee 

noin kilometrin etäisyydellä suunnittelualueelta länteen. Suunnittelualue sijoittuu Kuoreveden va-

luma-alueelle (35.611). 

 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisemassa alueellisessa ympäristöjulkaisussa ”Alimmat suo-

siteltavat rakentamiskorkeudet Pirkanmaalla” (toim. Maarit Salonoja, 2003) Kotaselän alimmaksi 

suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi on osoitettu +99,80 (N60). Pitkästä havaintosarjasta joh-

dettu HW (1/50) on +99,34 (N60), aaltoiluvara 5 cm ja harkinnanvarainen lisäkorkeus 40 cm. 

Määritysperuste on A, vähintään 10 vuoden yhtäjaksoiset vedenkorkeushavainnot. Mänttä-Vilppu-

lassa on käytössä korkeusjärjestelmä N2000. Muutos N60:sta N2000:een on +0,321 m. Julkai-

sussa esitetty alin suositeltava rakentamiskorkeus on siis korkeusjärjestelmässä N2000 +100,12 

m. 
 

Hulevedet 

Alueen maasto laskee sekä etelään vesistöön päin, että pohjoiseen, Vilppulan keskustaan päin. 

Rakennusten pohjoispuoliset ojat johtavat vedet Vilppulankoskeen. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on kaksi vanhaa rakennusta: Koivuniemen päärakennus (rakennettu v. 1882), 

joka toimii nykyisin kulttuuritilana sekä ns. pikku-huvila (rakennettu v. 1881), joka toimii nykyään 

retkeilymajana. Rakennukset ovat säilyttäneet hyvin alkuperäisen ulkoasunsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Koivunie-

men päärakennus. (Kuva: 

Mänttä-Vilppulan kaupunki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Koivunie-

men retkeilymaja (ns. pikku-

huvila) (Kuva: Mänttä-Vilppu-

lan kaupunki) 

 

Pihapiirissä on myös alueella aikoinaan toimineen oluttehtaan olutkellarin rauniot. Kohde on mui-

naismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (tarkempi kuvaus selostuksen s. 16). 

 

Rannassa on lisäksi huonokuntoinen sauna. Sauna on nurkkakiville perustettu huopakattoinen hir-

sirakennus, jossa on pysty peiterimavuoraus. Rakennuksesta puuttuu ulko-ovi, ja myös sisätiloja 

on turmeltu. 

 

Koivuniemen pihapiirissä on vanha hieno kaivo. Sen maakosketuksessa olleet puurakenteet ovat 

lahonneet, mutta paljon alkuperäistä on tallella. 
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Kuva 9. Pihapiirissä oleva kaivo (vas.) sekä rannassa oleva vanha sauna (oik.). (Oik. puoleinen kuva: 

Mänttä-Vilppulan kaupunki) 

 

   
Kuva 10. Hirsirakenteisen saunan sisärakenteet on kokonaan purettu ja rakennus on poistettu käytöstä. 

 
Pysäköintialueelta johtaa päärakennuksen pohjoispuolelta polku niemen kärkeen. Niemen kärjessä 
on grillikatos. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Vilppulankosken varaan rakentuva arvokas rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu kulkuyhteyk-

sien kehittymisestä kertovasta rautatiesillasta ja maantiesillasta sekä kosken äärelle sijoittuneista 

teollisuusrakennuksista, niiden jäänteistä sekä varhaisten teollisuuslaitosten omistajien asuinra-

kennuksista. Alueen kulttuurihistoriallista merkittävyyttä lisäävät siellä vuonna 1918 käydyt tais-

telut, joista kertovat alueelle ja sen läheisyyteen pystytetyt muistomerkit. Kokonaisuuteen kuuluva 

kosken vastarannalla sijainnut puuhiomo on raunioitunut ja arvotettu muinaismuistona. 

 

Koivuniemen alue ja lähiympäristö olivat 1800-luvun alussa Pukinaukion (Pukkilan) maita. Tilalla 

oli peltoalaa, niittyjä sekä metsäaluetta, ja tilaan kuuluvia rakennuksia oli noin 20. Isäntäparin 

nuorimmaisesta lapsesta, Antista, tuli isäntä vuonna 1866. Antti Pukkila myi tilan Mäntän tehtaan 

patruunalle G.A. Serlachiukselle 1880 ja samalla vuosikymmenellä lunastettiin Pukkilan maita myös 

rakennettavaa rautatietä varten. 

 

Vuonna 1885 tila myytiin 1889 kauppias Georg Palmrothille, joka rakennutti tilalle uuden päära-

kennuksen. Tämä rakennus toimi vuosisadan vaihteen jälkeen Vilppulan pappilana aina 1960-luvun 

puoliväliin saakka. Pukkilan maille nousi 1800-luvun lopulla useita vielä tallella olevia rakennuksia: 

esimerkiksi Suomela ja Koivuniemi sekä Vilppulan ensimmäinen kunnantalo vuonna 1912. Myös 

nykyinen Vilppulan kotiseutumuseon rakennus, Pukkilan kivinavetta, on Georg Palmrothin raken-

nuttama. 
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Kuva 11. Kauppias Georg Palmrothin rakennuttamat pappilan (purettu) ja Suomelan rakennukset (Ku-

vat: Antikainen 2016/Vilppula-Seura) 

 

Pukkilan tilan maalta rautatien itäpuolelta ja kosken rannalta löytyi myös oluttehtaalle sopiva 

paikka. Pukkilan mailla asui henkikirjojen mukaan 1870-luvun alussa vain 14 henkeä ja 1890-luvun 

alussa jo 200 henkeä. Nopea väestönlisäys selittyi rautatien rakentamisen aiheuttamalla elin-

keinotoiminnan vilkastumisella. Vilppulasta oli kasvanut vireä asemakylä. Rautatien ansiosta syn-

tyivät ensimmäiset teollisuuslaitokset ja kauppaliikkeet ja niiden myötä myös potentiaalinen asia-

kaskunta oluttehtaalle. Vilppulankosken kautta uitettiin merkittäviä määriä puita Keuruun vesis-

töstä Näsijärven vesistöön, joten kesäkauden aikana myös tukkilaisia majoittui seudulla. Kosken 

vastarannalla käynnistyi Serlachiuksen puuhiomon toiminta vuonna 1882. Vilppulan oluttehtaan 

kannattavuus perustui Vilppulan kasvaneeseen asiakaskuntaan, rautatien tuomaan kuljetusmah-

dollisuuteen ja virtaavan veden saantiin. 

 

Tanskalainen oluenvalmistuksen taito tuli ensin Ruovedelle. Ruoveden Visuvedellä oli käynnistynyt 

oluttehdas 1874 ja sinne oli saapunut Seinäjoelta panimomestariksi eli rykäriksi tanskalainen Fred-

rik Carl Cristian Bähr vuonna 1878. Ruovedellä Bähr tutustui Pekkalan kartanon isäntään Adolf 

Aminoffiin. Miehet perustivat oluttehtaan Vilppulaan, Vilppulankosken rannalle. Päärakennus ra-

kennettiin vuonna 1881. Bähr muutti perheineen panimolle joulukuussa 1881 ja tuotantoa alkoi 

tulla myyntiin helmikuussa 1882. Bähr ei ehtinyt toimia panimomestarina vuottakaan, kun hän 

kuoli marraskuussa 1882. 

 

Panimon alueella oli ainakin panimorakennus, jää- ja varastokellari sekä asuinrakennus. Kaksiker-

roksisessa, hirsisessä panimorakennuksessa oli pärekatto. Rakennus sisälsi panimohuoneen, mäs-

kihiivavaraston, tuoppien (kannujen) säilytystilan, kellarin ja kirjanpitäjän kamarin. Jää- ja varas-

tokellarin maanalainen osa oli tehty kiilatuista kivistä ja yläosa hirsistä. Asuinrakennuksessa oli 

kuusi huonetta, tampuuri ja keittiö. Lisäksi alueella oli ainakin välttämätön ulkohuone ja jonkinlai-

nen puuliiteri. Panimo ehti toimia vain kesään 1884 asti, jolloin panimo paloi. Lähdetietojen mu-

kaan vain varsinainen tuotantorakennus paloi. Tehtaasta ei ole säilynyt valokuvia. 

 

Vuonna 1888 Aminoffin kuoltua kuolinpesä asetettiin konkurssiin ja järjestettiin huutokauppa. Pe-

rukirjan 1888 mukaan Peltoniemessä (Koivuniemessä) oli seuraavat rakennukset: asuinrakennus, 

paja, lato, navetta ja varastokellari sekä pienempi asuinrakennus toisella arentimaalla (vuokra-

alueella). Asuinrakennus tarkoittanee palosta säästynyttä Bährin asuntoa (nykyinen retkeilymaja) 

ja varastokellari suurta kivikellaria. Saunarakennusta ei mainita. 

  

Ruoveden tuomiokunnan tuomari Aksel Matias Jaatinen osti Aminoffin kuolinpesän huutokaupasta 

Peltoniemen alueen vuokraoikeuden lisäksi 16.5.1889 Georg Palmrothille vuokratun maapalan. 

Näin alkoi Koivuniemessä Jaatisen suvun omistuskausi, joka jatkui vuoteen 1969 saakka. Aiemmin 

mainitun perukirjan mukaan Jaatisen tullessa Koivuniemessä oli ainakin kuusi rakennusta. Vuoden 

1945 rakennussuunnitelman karttapohjassa rakennuksia on sama määrä, mutta uutena rakennuk-

sena oli rantasauna. 
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Kuva 12. Kaava-alueen rakennukset 

1940-luvulla. Kartalle on merkitty sinisellä 

puretut rakennukset ja rakennuksen osat. 

(Kuva: Antikainen 2016) 

 

Yhdessä Vilppulan asemapäällikön Frithiof Arnkilin perheen kanssa Jaatiset olivat osa kylän pientä 

herrasväkeä ja asemanseudun yhdistyselämän virittäjiä. Tuomari Jaatisen kuoltua Koivuniemessä 

asui kapteeni, tehtaanomistaja Wäinö Jaatinen. Vuonna 1908 Koivuniemeen muutti takaisin Matias 

Jaatisen leskeksi jäänyt tytär, Armia Jansson (1877–1971). Armia Jansson oli tunnettu kulttuuri-

persoona Vilppulassa ja hän asui Koivuniemen ns. pikku-huvilassa (ainakin osan vuotta) aina vuo-

teen 1969 asti, jolloin myi tilan Vilppulan kunnalle. Kauppaan kuului ehto, että Jansson sai käyttää 

pikku-huvilaa kesäpaikkanaan kuolemaansa asti. Pukkilan tilan paikalle rakennetussa Palmrothin 

talossa, josta oli muokattu Vilppulan ensimmäinen pappila, asui kirkkoherran perhe. 

 

Koivuniemi liittyy myös vuoden 1918 sotahistoriaan, sillä alue oli keskeinen Vilppulan taistelujen 

paikka. Vuoden 1918 sisällissodan, ns. Vilppulan vaiheen, aikana helmi-maaliskuussa Koivuniemi 

toimi useiden muiden Vilppulan talojen ohella valkoisten joukkojen majoituspaikkana. Muistitiedon 

mukaan rakennuksessa olisi ollut myös valkoisten kenttäsairaala. Suunnittelualueen läheisyydessä 

rautatien ja Koivuniemen välisellä puistoalueella sijaitsee vuonna 1938 pystytetty Vilppulan 1918 

taistelujen muistomerkki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Vilppulan 1918 taistelujen muistomerkki suun-

nittelualueen läheisyydessä. 

 

Vuosina 1919-1952 Koivuniemessä asui piirilääkäri, tohtori Väinö Klami, jolle Armia Jansson vuok-

rasi Koivuniemen. Tohtorin vastaanotto toimi Koivuniemessä vuoteen 1947 saakka. Koivuniemeä 

kutsuttiin tänä aikana Klaminniemeksi. Koivuniemi jatkoi Vilppulan keskeisenä kulttuurikotina 

myös Klamien aikana. Klamien jälkeen Koivuniemessä toimi Vilppulan yhteiskoulu vuosina 1951–

1952. Myöhemmin osassa päärakennusta oli asuintiloja ja tiloja myös vuokrattiin asumiseen. 

 

Vilppulan kunta osti Koivuniemen vuonna 1969. Kunnan omistukseen siirryttyään Koivuniemen 

hoito jäi heikoksi. Osaa rakennuksesta vuokrattiin asuinkäyttöön. Oltuaan yli kymmenen vuotta 

kunnan omistuksessa ryhdyttiin päärakennuksen kunnostamiseen ensin talkoovoimin. 
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Kuva 14. Vasemmalla Pikku-huvila ennen korjaustöitä (Kuva: Antikainen 2016). Oikealla päära-

kennus vuonna 1969 (Kuva: Mänttä-Vilppulan kaupunki). 

 

Vilppulan kunta kunnosti Koivuniemen päärakennuksen kansalaisopiston käyttöön 1986–1987. 

Korjaukseen saatiin valtionosuutta merkittävä määrä ”kansalaisopiston mandaatilla”. Kunnostusta 

jatkettiin sivurakennukseen, ns. pikku-huvilaan, kunnan omana työllisyystyönä. Koivuniemeen val-

mistui kansalaisopiston päätoimitila, jossa sijaitsivat rehtorin ja opiston kanslian tilat sekä opetus-

tiloja. Sivurakennukseen eli pikku-huvilaan kunnostettiin asunto ja kansalaisopiston opetustiloja. 

Rakennukset liitettiin kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. 

 

Koivuniemen alueelta laaditun rakennusinventoinnin (Tarja Antikainen 2016) perusteella alueella 

on maisemallista, teollisuushistoriallista, sotahistoriallista sekä taidehistoriallista merkitystä. Kult-

tuurihistorialliseen kokonaisuuteen kuuluu myös suunnittelualueen viereisen kiinteistön (508-401-

5-473) puolella oleva vanha Katajamäen liiteri. Kansallisromanttista tyyliä edustava talousraken-

nus oli osa 1900-luvun taitteessa muodostunutta Katajamäen rakennusryhmää. 

 

Koivuniemen päärakennus edustaa 1800-luvun lopun yksinkertaista kertaustyyliä. Päärakennus 

valmistui vuonna 1882 olutpanimon rakentamisen yhteydessä, mutta panimo ehti toimia alueella 

vain kaksi vuotta ennen kuin varsinainen tuotantolaitos paloi. Päärakennus korjattiin asuinkäyttöön 

1880-luvun lopussa sen siirryttyä uudelle omistajalle. Rakennus on toiminut asuinkäytössä, lääkä-

rin vastaanottotilana sekä opetus- ja näyttelytilana. Kulttuurikäyttöön rakennus korjattiin 1980-

luvun lopulla. 

 

Päärakennuksen julkisivulaudoitus on uusittu samoin kuin vesikatto. Uudet ikkunat ovat puitejaol-

taan 6-ruutuiset kuten alkuperäiset ikkunat ovat olleet. Rakennuksen ulkoväritys on keltainen val-

koisin listoin. Pohjoissivulla sijaitsee kaksi umpikuistillista sisäänkäyntiä. Kylmät kuistit ovat säily-

neet hyvin: niissä ovat alkuperäiset ikkunat ja vanhat peiliovet. Itä- ja eteläsivua kiertää kuisti. 

Vesikaton etelälappeessa on 1980-luvun korjauksessa tehdyt kattoikkunat. Rakennusinventoin-

nissa todetaan korkean luonnonkiviperustuksen tuovan talolle luonnetta. 

 

Nykyisin retkeilymajana toimiva rakennus (ns. pikku-huvila) rakennettiin alun perin oluttehtaan 

panimomestarin asunnoksi. Retkeilymaja on hirsirakennus, jossa vaakaponttilaudoitus. Rakennuk-

sen pohjoispäässä on kiilakivestä tehty maakellari, jossa on nykyisin Koivuniemen lämpökeskus. 

Itäsivun pääsisäänkäynti on korkean kallion päällä. Itäisessä julkisivussa on ennen rakennuksen 

kunnostusta tehty seinämaalaus, jonka päälle on puhkaistu ikkunat. Asuinhuoneistoon on sisään-

käynti rakennuksen eteläpäästä. Vanha sisäänkäynti länsipuolella on pois käytöstä. 

 

Retkeilymajarakennuksessa on luonnonkivinen maakellari. Todennäköisesti mittavia remontteja on 

tehty rakennuksen siirryttyä kunnan omistukseen 1970–80-luvuilla: mm. ikkunat ovat uusitut, sa-

moin kuin julkisivulaudoitus ja aaltopeltikatto. Tätä ennen Vilppulan kuvataideharrastajat olivat jo 

kunnostaneet rakennusta sekä käyttäneet sitä näyttelytilana. Vuonna 1997 työtilat muutettiin ma-

joitustiloiksi ja retkeilymajakäyttöön. Tässä käytössä rakennus on edelleen. 

 

Sekä päärakennuksella että retkeilymajalla on rakennusinventoinnin perusteella ympäristöllistä, 

paikallishistoriallista, teollisuushistoriallista sekä sotahistoriallista arvoa. Rakennukset sijaitsevat 
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maisemallisesti keskeisellä sijainnilla Vilppulankosken yläjuoksulla. Paikallishistoriallinen arvo liit-

tyy Koivuniemen pitkäaikaiseen merkitykseen Vilppulan historian kannalta. Oluttehtaan aika liittyy 

Vilppulan keskustan syntyyn radan rakentamisen myötä sekä koskenniskan alueen rakentamiseen 

puuhiomon ohella. Ruoveden historiaan Koivuniemi liittyy tuomari Matias Jaatisen sekä piirilääkäri 

Väinö Klamin pitkäaikaisena asuntona. Molempien aikana paikka oli keskeinen kulttuurivaikuttajien 

tapaamispaikka. Teollisuushistoriaan rakennukset liittyvät osana Pirkanmaan panimoalan historiaa. 

Valtakunnan sotahistoriaan Koivuniemi liittyy osana Vilppulan rintamalinjaa, joka kulki vesistöä 

myötäillen Vilppulankoskessa. 

 

Vilppula-Seura r.y. on hakenut Pirkanmaan ELY-keskukselta Koivuniemen kiinteistön rakennusten 

suojelua rakennusperinnön suojelulailla. Pirkanmaan ELY-keskus on päättänyt (22.12.2015), että 

se ei suojele Koivuniemen kiinteistöä rakennusperinnön suojelulain perusteella. Päätöksen perus-

teluissa todetaan, että asemakaava-alueella tulee rakennusten suojelu hoitaa ensi sijaisesti maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksen keinoin.    

 

Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi kiinteä muinaisjäännös: Koivuniemi (Vilppulan olutpanimo, 

1000031418). Olutpanimon harmaakivestä tehdyt noin 30 m x 20 m ja 2 m korkeat kiviperustukset 

sijaitsevat Koivuniemen tilan pihapiirissä Vilppulankoskeen laskevassa rinteessä. Kellari on kaksi-

osainen ja rakennettu suurelta osin maan alle. Koivuniemen talon pihapiirissä sijaitseva jäännös 

on osin kasvillisuuden peittämä, mutta selkeästi maastossa tunnistettava. Kellarin sisätilat ovat 

pääosin avoimet. Kohde liittyy Vilppulan varhaiseen teollistumiseen ja Pohjanmaan rataan. Raken-

teen käytön päättymisestä on 130 vuotta. Kellari on osa oluenvalmistusprosessia ja edustaa aika-

kautensa oluenvalmistustekniikkaa. Rakenteella voidaan katsoa olevan erityistä arvoa, koska se 

on säilynyt alkuperäisessä asussaan. (Lähde: Museovirasto 2015, Kulttuuriympäristön palveluik-

kuna, luettu 14.11.2019) 

 

Oluttehdas oli yhdessä Serlachiuksen puuhiomon kanssa ensimmäisiä teollisuuslaitoksia kosken 

äärellä. Vilppulan panimo oli yhdessä Visuveden panimon kanssa osa Pirkanmaan panimoteollisuu-

den syntyä. 

 

Oluttehtaan kellari on alueelta laaditun rakennusinventoinnin (Antikainen 2016) mukaan rauniona-

kin edelleen huomattavan kaunis ja mielenkiintoinen. Laaditussa inventoinnissa kehotetaan kor-

jauttamaan olutpanimon raunioiden suoja-aita. 

 

 

Kuva 15. Oluttehtaan kellarin raunio kuvattuna idästä (Kuva: Mänttä-Vilppulan kaupunki) 

 

Asuminen ja väestö 

Kaava-alueella ei ole asutusta. Kaava-alueen pohjoispuolella on Parkkivuoren pientaloalue. 
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Palvelut 

Kunnalliset palvelut sijaitsevat noin kilometrin päässä suunnittelualueelta Vilppulan keskustassa ja 

lähiympäristössä sekä noin kymmenen kilometrin päässä Mäntän keskustassa. Noin 500 metrin 

päässä suunnittelualueelta sijaitsee urheilukeskus. Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee noin ki-

lometrin päässä. 

 

Liikenne 

Kaava-alueelle kuljetaan Koivuniementieltä. Voimassa olevassa asemakaavassa paikoitusalueeksi 

osoitettua aluetta alueen pohjoisosassa ei ole rakennettu. 

 

Kaava-alueen pohjoispuolella on kulkenut historiallinen polku länsi-itä-suuntaisesti. Alueen läpi on 

tarkoitus mahdollistaa kevyen liikenteen kulkuyhteys jatkossakin. 

 

Tekniset verkostot 

Suunnittelualue on hyvin liitettävissä alueellisiin vesihuolto- ja sähköverkostoihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Vesihuollon verkos-

tokartta. Vesijohtoverkosto on 

osoitettu sinisellä viivalla, vie-

märiverkosto oranssilla ja sa-

devesiverkosto keltaisella. 

 
 

Ympäristöhäiriöt 

Keskustaajaman osayleiskaavan yhteydessä laaditun ympäristöhäiriöiden kartoituksen (pilaantu-

neet maa-alueet, FCG 2015) perusteella suunnittelualueelta ei ole tiedossa pilaantuneita maa-alu-

eita. 

 

Suunnittelualueen lähiympäristöön kohdistuvat ympäristöhäiriöinä rautatien ja Koskentien liiken-

teen melu. Osayleiskaavan yhteydessä laaditun meluselvityksen (FCG 2015) perusteella suunnit-

telualueella ei kuitenkaan ylity 45dB yöajan keskiäänitaso, eikä alueelle siten kohdistu erityisiä 

meluhaittoja. 
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Kuva 17. Otteet osayleiskaavan meluselvityksen liitekartoilta. Vasemmassa kuvassa keskiäänitasot 

(dBA) päivällä ja oikeassa kuvassa yöllä. 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on suurelta osin (kiinteistö 508-401-5-5) Mänttä-Vilppulan kaupungin omistuk-

sessa. Kiinteistö 508-401-5-474 on Mänttä-Vilppulan seurakunnan omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto hy-

väksyi 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Pirkanmaan maakunta-

kaava 2040 kumosi voimaan tullessaan aiemmat Pirkanmaan 1. maakuntakaavan vaihemaakun-

takaavoineen. 

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Alu-

eelle on osoitettu maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kohdemerkintä. 

(Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä 

tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen 

kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja 

ajalliseen kerroksellisuuteen.) 

 

Alueen pohjoispuolelle on osoitettu itä-länsisuuntainen viheryhteysmerkintä. Lisäksi alueen etelä-

puolella kulkee itä-länsisuuntainen siirtoviemäri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Ote Pirkanmaan maakunta-

kaavasta 2040. Suunnittelualueen likimääräi-

nen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 

 



 

 

 

 

 

19 

 

3.2.2 Yleiskaava 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava on tullut voimaan kuulutuksella 10.12.2019. 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, teollisuuden, asumisen, matkailun, vir-

kistyksen ja liikenteen kehittäminen infrastruktuurin taloudellisuus- näkökohdat ja kaupungin ve-

tovoimaisuustekijät huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös luoda edellytykset monipuoliselle, 

laadukkaalle asumiselle taajamassa ja taajaman läheisyydessä. 

 

Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja pientalovaltaisen asumisen alueeksi 

(P/AP 2). (Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue varataan palveluiden ja asumisen alu-

eeksi. Asuinrakentamisen tulee olla pientalovaltaista, kuten erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja, 

rivitaloja tai mittakaavaltaan pientaloasumiseen rinnastuvia pienkerrostaloja. Lisäksi alueelle saa 

sijoittaa majoitus- ja työtiloja sekä urheilu- ja virkistyspalveluita, joista ei aiheudu melua, raskasta 

liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Vilppulankosken pohjois-

rannan P/AP -alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota mahdollisen uudis- ja korjausrakentamisen 

sopeuttamiseen arvokkaaseen kulttuurimiljööseen.) 

 

Suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu virkistysalueeksi (V-2). (Alueelle on mahdollista sijoittaa 

pienimuotoista virkistystoimintaa palvelevaa rakentamista.) 

 

Suunnittelualue kuuluu ”maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö” -rajaukseen 

(ma vf) (Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön 

arvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuuriperintöön ja 

ominaislaatuun. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelu-

kohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista. Mäntänvuoren Natura 2000 -alueella kulttuu-

riympäristön arvojen edistämisessä tulee huomioida luontoarvojen säilyminen.) 

 

Suunnittelualueen rakennukset on merkitty osayleiskaavaan ”kulttuurihistoriallisesti merkittävä ra-

kennus tai rakennusryhmä” -merkinnällä (107) (Merkinnällä on osoitettu kulttuurihistoriallisesti 

merkittävät rakennukset ja rakennusryhmät, joiden arvojen säilyttäminen tulee olla kaikkien 

maankäyttöhankkeiden tärkeänä tavoitteena. Kohteiden numerointi viittaa keskustaajaman 

osayleiskaavan rakennetun ympäristön selvitykseen.) 

 

Olutkellarin rauniot on merkitty osayleiskaavaan muinaismuistokohteena (sm 14) (Alueella sijait-

see muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, 

muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Merkinnällä ei osoi-

teta alueen/kohteen tarkkaa laajuutta vaan alueen laajuus tulee tarvittaessa selvittää tarkemmilla 

tutkimuksilla. Aluetta ja sen lähiympäristöä koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä mu-

seoviranomaiselle lausuntoa varten. Merkinnällä on osoitettu arkeologisen inventoinnin mukaiset 

muinaismuistoalueet. Alueiden numerointi viittaa inventointiin.) 

 

Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee itä-länsisuuntainen ”ulkoilureitin yhteystarve” -merkintä. 

(Reitin sijainti ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.) 
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Kuva 19. Ote 10.12.2019 voimaan 

tulleesta Mänttä-Vilppulan keskustaaja-

man osayleiskaavasta. 

3.2.3 Asemakaava 

Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 23.2.1945 vahvistettu Vilppulan aseman lähiympäris-

tölle laadittu rakennussuunnitelma. Suunnitelmassa Koivuniemen pihapiiri on osoitettu 2-kerroksi-

sen rakennuksen rakennuspaikaksi. 

 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Vilppulan keskustan rakennuskaavan muutos, joka 

on vahvistettu 14.11.1990. Rakennuskaavassa suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu yleiseksi 

pysäköintialueeksi (LP). Paikoitusalueen pohjois-, itä- ja keskiosaan on osoitettu ”istutettava alu-

een osa” ja ”istutettava puurivi” -merkinnät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Ote ajantasa-asemakaa-

vayhdistelmästä. Suunnittelualueen 

(asemakaavoitettava alue) alustava 

rajaus on osoitettu kuvassa sinisellä 

rajauksella. 

3.2.4 Muut suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat 

Kaavan laadinnassa otetaan em. lisäksi huomioon mm. seuraavat suunnitelmat: 

• Vilppulan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen selvitys (Anneli Vehkaniemi, 2005) 

• Vilppulan taajama-alueiden kulttuurihistoriallinen esiselvitys strategista yleiskaavatyötä 

varten (Riitta Jaakkola, 2009) 

• Koivuniemen rakennusinventointi 2016 (Tarja Antikainen, 2016) 

• Kirkonkylän taajaman kehitys (Sirkka Sortti, 2019) 

• Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan selvitykset (FCG, 2014-2019) 
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• Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 

• Koivuniemen asemakaavan luontotarkastelu (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2020) 

3.3 Rakennusjärjestys 

Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys on kuulutettu voimaan 8.1.2010. Rakennusjärjes-

tystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. 

3.4 Rakennuskielto 

Alueella ei ole voimassa rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

3.5 Pohjakartta 

Pohjakartta on Mänttä-Vilppulan kaupungin laatima ja se on tarkastettu 14.2.2020. Asemakaavan 

muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-GK24 N2000 mittakaavaan 

1:1000. 

 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitusta tehdään kaupungin aloitteesta. 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa asemakaava ajan tasalle. Kaavaprosessin aikana selvi-

tetään alueen kulttuurihistorialliset arvot ja määritetään tarvittavat suojelumerkinnät. Kaavamuu-

toksessa huomioidaan yleis- ja maakuntakaavan tavoitteet mm. matkailun edistämiseen liittyen. 

Tavoitteena on alueen identiteetin säilyttäminen. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Koivuniemen asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2017 (kh 3.4.2017 §80, näh-

tävillä 13.4.-15.5.2017). Tällöin kaavan rajaus on koskenut laajempaa ranta-aluetta Koivuniemen 

ympäristössä. Kaupunginhallituksen päätöksen 12.8.2019 § 193 yhteydessä keskusteltiin kaava-

rajauksen pienentämisestä ja kaavamuutoksen toteuttamisesta ns. ”postimerkkikaavana” kaava-

hankkeen nopeuttamiseksi. 

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.  
 

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: 

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

ja muut toimijat 

• elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja 

jotka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan ELY- keskus 

• Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos 

• Mänttä-Vilppulan seurakunta 

• Mänttä-Vilppulan kaupunki 

• lautakunnat 

• Ympäristösihteeri 

• Pirkanmaan maakuntamuseo  
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• Puolustusvoimat 

• Vilppula-Seura ry 

• Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry 

• Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

• Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

• DNA Oyj 

• Telia Oyj  

• Elisa Oyj 

• MW-Kehitys Oy 

4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Vireilletulo- ja valmistelu- eli luonnosvaihe 

Koivuniemen asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2017 (kh 3.4.2017 §80, näh-

tävillä 13.4.-15.5.2017).  

 

Kaavatyötä käsiteltiin aloitusvaiheessa kaupunginhallituksen kokouksissa 12.8.2019 § 193 ja 

1.10.2019 § 241. 

 

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnok-

sen julkisesti nähtäville kokouksessaan 9.12.2019 § 315. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

kaavaluonnos olivat samanaikaisesti julkisesti nähtävillä 12.12.2019-20.1.2020 välisen ajan. Näh-

täville asettamisesta kuulutettiin KMV-lehdessä ja aineisto oli nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupun-

gintalolla (teknisen palvelukeskuksen 3. kerroksen ilmoitustaulu) sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin 

internet-sivuilla www.manttavilppula.fi. Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kirjallinen 

mielipide valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydet-

tiin kaavaluonnoksesta lausunnot. Kaikille avoin yleisötilaisuus pidettiin Vilppulan kunnantalolla 

9.1.2020. Tilaisuudessa oli kahdeksan osallistujaa. 

 

Nähtävilläoloaikana saatiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan liitolta, Puolus-

tusvoimilta, Vilppula-seuralta, Mänttä-Vilppulan seurakunnalta sekä Telialta. Mänttä-Vilppulan kau-

pungin teknisellä lautakunnalla ei ollut lausuttavaa kaavaluonnoksesta. Pirkanmaan ELY-keskus ei 

myöskään lausunut kaavan valmisteluaineistosta, mutta antoi aineistosta kommentteja. Elisa Oyj 

ei antanut valmisteluaineistosta lausuntoa, mutta ilmoitti kommenttina, ettei kaava-alueella ole 

Elisan kaapeleita. Nähtävilläoloaikana saatiin lisäksi yksi mielipide osalliselta. 

 

Valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen on laadittu kirjalliset vastineet. Saadun palautteen 

perusteella kaava-alueelta laadittiin asemakaavoitusta palveleva luontotarkastelu alueen luonnon 

yleispiirteiden ja liito-oravan esiintymispotentiaalin selvittämiseksi. Lausuntojen ja mielipiteiden 

perusteella pysäköintialuetta (LP) pienennettiin ja kaava-alueen pohjoisosaan lisättiin VL-alue. Li-

säksi kaavamääräyksiä tarkistettiin ja täydennettiin. 

 

Ehdotusvaihe 

Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta suunnitelmaa kehitettiin edelleen kaavaehdo-

tukseksi. Kaupunginhallitus päätti ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta kokouksessaan 

17.2.2020 § 40 ja hyväksyi samalla luonnosvaiheesta tehdyn palauteraportin. Kaavaehdotus oli 

julkisesti nähtävillä 26.2.-27.3.2020 välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedotettiin kuten edellä vireil-

letulo- ja valmisteluvaiheessa.  

 

Nähtävilläoloaikana saatiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä Pirkanmaan liitolta. Te-

lia Finland Oy:llä ei ollut lausuttavaa kaavaehdotuksesta. ELY-keskuksella ei ollut myöskään tar-

vetta lausua Koivuniemen asemakaavan ehdotuksesta. Kaupungin kaavoitusviranomainen keskus-

teli ELY-keskuksen kanssa istutettavan alueen osan merkinnän sisällöstä. ELY-keskuksen linjauk-

sen mukaisesti istutettavan alueen merkintää tulisi täydentää siten, että siinä turvataan myös 

mahdollisesti alueella liikkuvan liito-oravan elinolosuhteet laajemmin alueella, ja merkinnästä tulisi 

käydä ilmi, että alueella säilytetään puustoa enemmän kuin ehdotusvaiheen kaavassa erikseen 

mainittujen vanhojen mäntyjen osalta. ELY-keskukselle tehtiin seuraavanlainen ehdotus merkin-

nän tarkentamisesta: ”Puistomaisena säilytettävä alue. Aluetta tulee hoitaa sen ominaispiirteet ja 

vanha puusto, erityisesti vanhat männyt säilyttäen. Alueella on otettava huomioon liito-oravan 
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liikkumisen ja elinolosuhteiden turvaaminen. Alueelle saa perustaa puutarhan kokonaisilmeen säi-

lyessä luonnonmukaisena. Alueelle saa rakentaa yhteensä 50 k-m2, tontin pääkäyttötarkoitusta 

palvelevia, rakennuksia. Rakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vä-

hintään 15 m.” ELY-keskus hyväksyi merkinnän sisällön sähköpostiviestillä 3.4.2020 ja totesi, että 

tämän lisäksi tulee huomioida, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on aina suoraan luonnonsuojelulailla kielletty. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muis-

tutuksia. 

 

Hyväksymisvaihe 

Tiivistelmät kaavaprosessien eri vaiheissa saaduista palautteista ja niihin annetut vastineet ovat 

kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa (liite 3). 

 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella tehtiin vähäinen tarkistus istutettavan alueen 

osan kaavamääräykseen. Tarkistus on merkitykseltään vähäinen, eikä siitä siten aiheudu tarvetta 

asettaa kaavaa uudelleen ehdotuksena nähtäville. Lisäksi kaavakarttaan tehtiin mm. kaupungin 

omiin esitystapoihin ja hallinnollisiin päätöksiin liittyvät tekniset tarkistukset kuten arkistonumeron 

ja pohjakartan hyväksyjän nimikirjoituksen lisäys. 

 

Kaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

kaavan kokouksessaan 16.4.2020 (§ 21). 

 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikoina on pyydetty tarvittavat lausunnot kaupun-

gin ao. hallintokunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta. Saatuun palautteeseen on laadittu kir-

jalliset vastineet. 7.1.2020 pidettiin viranomaisten kanssa työneuvottelu. 

4.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaratkaisusta ei katsottu tarpeelliseksi tutkia vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 

 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Rakenteen kuvaus 

Kaavalla osoitetaan pääosa suunnittelualueesta matkailu- ja kulttuuripalvelujen korttelialueeksi, 

jolla liiketoiminta ja asuminen on sallittu (P-1). Korttelialueen pohjoisosaan osoitetaan lisäraken-

nusoikeutta 200 k-m². Kerrosluvuksi on osoitettu I. Lisäksi korttelin ranta-alueelle on osoitettu 

rakennusoikeus 25 k-m²:n suuruiselle talousrakennukselle nykyisen vanhan saunarakennuksen 

kohdalle. Korttelialueen itä- tai eteläosaan osoitettu istutettava alueen osa tulee kaavamääräyksen 

mukaan säilyttää puistomaisena. Aluetta tulee hoitaa sen ominaispiirteet ja vanha puusto, erityi-

sesti vanhat männyt säilyttäen. Alueella on otettava huomioon liito-oravan liikkumisen ja elinolo-

suhteiden turvaaminen. Alueelle saa perustaa puutarhan kokonaisilmeen säilyessä luonnonmukai-

sena, ja alueelle mahdollistetaan yhteensä 50 k-m²:n suuruisten tontin käyttötarkoitusta palvele-

vien rakennusten rakentaminen. Rakennusten etäisyyden keskiveden mukaisesta rantaviivasta tu-

lee olla vähintään 15 metriä. 

 

Rakennusinventoinnissa arvokkaiksi todetut kaksi vanhaa rakennusta osoitetaan suojeltaviksi sr-

11-merkinnällä ja kaavamääräyksellä: ”Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, jota ei saa 

purkaa. Suoritettavien korjaustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustai-

teellisesti arvokas ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä luonne säilyy. Rakennusta korjattaessa tu-

lee käyttää alkuperäisen kaltaisia materiaaleja. Kohdetta koskevista tai siihen liittyvistä merkittä-

vistä korjaustoimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.” 

 



 

 

24 

 

P-1-korttelialueella oleva kiinteä muinaisjäännös on osoitettu kaavassa sm-merkinnällä ja kaava-

määräyksellä: ”Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaiva-

minen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuis-

tolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museo-

viranomaisen lausunto.” 

 

Alueen pohjoisosaan osoitetaan yleistä pysäköintialuetta (LP) voimassa olevan asemakaavan mu-

kaisesti. Osa voimassa olevan kaavan mukaisesta pysäköintialueesta osoitetaan kaavamuutok-

sessa lähivirkistysalueeksi (VL). Lähivirkistysalueen läpi osoitetaan ohjeellinen kevyen liikenteen 

reitti. 

5.2 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria. P-1-korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta yh-

teensä 275 k-m², josta 25 k-m² koskee olemassa olevaa saunarakennusta ja 250 k-m² uutta ra-

kentamista. Suojeltavien rakennusten kerrosalat rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan ovat 

196 k-m2 ja 427 k-m2 eli yhteensä 623 k-m2. Asemakaavan mitoitustiedot on esitetty oheisessa 

taulukossa sekä asemakaavan seurantalomakkeessa (liite 4). 

 

hyväksyttävä kaava  
pinta-ala rak.oik. tehokkuus  

e m2 k-m2 

P-1 
14374 
 

275 
623 (sr) 

 

0,06 
 

LP 
 

VL 
 

1131 
 

748 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

yht. 16253 898 0,06 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavassa rakennetun kulttuuriympäristön huomioimista koskeviin tavoitteisiin vastataan suojele-

malla alueen rakennusinventoinnissa arvokkaiksi todetut rakennukset. Kaavamääräyksillä ohjataan 

mahdollisen korjaus- sekä uudisrakentamisen sopeutumista historiallisesti ja maisemallisesti ar-

vokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Lisäksi kaavassa huomioidaan alueella oleva kiin-

teä muinaisjäännös osoittamalla kohteelle soveltuva kaavamääräys. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavamuutos mahdollistaa erilaisten matkailu- ja kulttuuripalvelujen toteuttamisen korttelialu-

eelle. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös liiketoimintaa ja asumista. Rakennusoikeutta osoite-

taan, suojeltavien rakennusten lisäksi, 200 k-m² sekä lisäksi 25 k-m² talousrakennukselle ja 50 k-

m² tontin pääkäyttötarkoitusta palveleville rakennuksille. Kaavamuutoksella edistetään osayleis-

kaavan tavoitteita mahdollistamalla alueelle erilaisia toimintoja ja edesauttamalla siten Koivunie-

men alueen monipuolista hyödyntämistä. Samanaikaisesti kaavamääräyksillä varmistetaan, että 

kaava-alueella kiinnitetään erityistä huomiota uudis- ja korjausrakentamisen sopeuttamiseen ar-

vokkaaseen kulttuurimiljööseen. 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Keskustaajaman osayleiskaavan laadinnan yhteydessä laadittujen selvitysten perusteella suunnit-

telualueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja tai lajeja, jotka tulisi huomioida kaavan laadin-

nassa. Myöskään alueelta alkuvuonna 2020 laaditun luontotarkastelun (FCG) perusteella kaava-

alueen kasvilajistossa ja luontotyypeissä ei ole tiedossa erityistä suojeltavaa lajistoa. Luontotar-

kastelun perusteella alueen luonnonsuojelulliset arvot liittyvät alueen vanhaan, osin järeään puus-

toon ja erityisesti runsaaseen varttuneen/vanhahkon sekä vanhan haavan kasvuun alueella. 
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Vuonna 2016 osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditussa liito-oravainventoinnissa (FCG 2018) 

Vilppulankosken ympäristöstä rajattiin kolme liito-oravan elinaluetta. Koivuniemestä on puustoinen 

kulkuyhteys näille liito-oravan asuttamille metsäkuvioille, ja liito-oravan ajoittainen liikkuminen tai 

pysyvämpi esiintyminen Koivuniemessä on arvioitu mahdolliseksi. Alkuvuonna 2020 laaditun luon-

totarkastelun yhteydessä laaditussa liito-oravainventoinnissa ei havaittu merkkejä liito-oravan 

esiintymisestä alueella, mutta selvityksen tulokset ovat lumipeitteen ja vuodenajan vuoksi epävar-

moja. Suunnittelualueen varttunut/vanhahko haapavaltainen sekametsäalue on selvityksen perus-

teella liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä ja alueella on lajille sopivaa ravintopuustoa, jonkin 

verran suojaa antavaa nuorta kuusta sekä yksi erittäin järeä kuusi mahdollisena levähdyspuuna. 

Alueella havaittiin inventoinnin yhteydessä myös yksi kolohaapa mahdollisena pesäpuuna. 

 

Kaavaratkaisussa on otettu huomioon alueen vanhan puuston (erityisesti mäntyjen) sekä liito-ora-

van kulkuyhteyksien ja elinolosuhteiden säilyminen osoittamalla alueen itä- ja eteläosaan sijoittu-

valle laajalle istutettavalle alueen osalle määräys alueen hoitamisesta sen ominaispiirteet ja vanha 

puusto, erityisesti vanhat männyt säilyttäen. Lisäksi istutettavalla alueen osalla on määräyksen 

mukaan otettava huomioon liito-oravan liikkumisen ja elinolosuhteiden turvaaminen. 
 

Kaavalla mahdollistetaan uudisrakentaminen ennestään rakentamattomalle alueelle nykyisten, 

kaavassa suojeltavien rakennusten pohjoispuolelle. Korttelialueelle osoitettava istutettava alueen 

osa tulee kaavamääräyksen mukaan säilyttää puistomaisena. Suunnittelualueen itä- ja eteläosaan 

saa kuitenkin rakentaa vähäisesti (yhteensä enintään 50 k-m²) tontin pääkäyttötarkoitusta palve-

levia rakennuksia, ja lisäksi istutettavalle alueen osalle saa perustaa puutarhan kokonaisilmeen 

säilyessä luonnonmukaisena. Alueen puustoa tulee jatkossakin säilymään laajalti alueen itä- sekä 

eteläosassa. Uudisrakentamisesta ei arvioida aiheutuvan erityisiä haitallisia vaikutuksia luonnon-

ympäristön kannalta. 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, muinaisjäännöksiin ja liikenteeseen 

Kaava mahdollistaa erilaisten matkailu- ja kulttuuripalvelujen toteuttamisen alueelle. Alueelle on 

mahdollista sijoittaa myös liiketoimintaa ja asumista. Alueella toimii nykyisinkin majoituspalveluja, 

eikä kaavamuutoksen mukaisesta toiminnasta arvioida aiheutuvan alueelle tai lähiympäristöön eri-

tyistä häiriötä. 

 

Alueen monipuoliset kulttuurihistorialliset arvot on huomioitu asemakaavassa. Kaavalla mahdollis-

tetaan alueella olevien arvokkaiden rakennuksen säilyminen jatkossakin osoittamalla kaksi kult-

tuurihistoriallisesti merkittävää rakennusta suojeltaviksi. Alueen rakennuksia ei ole aiemmin suo-

jeltu mitenkään, ja kaavamuutoksella edistetään arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säily-

mistä. Sr-11-kaavamääräyksellä varmistetaan, että rakennusten rakennustaiteellisesti arvokas ja 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä luonne säilyy. 

 

Kaavan yleisillä määräyksillä varmistetaan myös uudisrakentamisen sopeutuminen alueen arvok-

kaaseen rakennettuun ympäristöön yksityiskohtaisilla rakentamista ohjaavilla kaavamääräyksillä. 

Kaavamääräyksen mukaan kaikessa alueella tapahtuvassa toiminnassa, suunnittelussa ja raken-

tamisessa tulee huomioida alueen kuuluminen maakunnallisesti merkittävään Vilppulan kosken ra-

kennettuun kulttuuriympäristöön. Kaavamääräyksissä todetaan alueen historian liittyvän teolli-

suushistoriaan (olutpanimo), liikennehistoriaan (rautatien rakentaminen) sekä sotahistoriaan (si-

sällissodan taistelut), ja alueen käytössä tulee edistää historian arvojen säilymistä. Uudisraken-

nusten sijoittelun, mittasuhteiden, kattomuodon, aukotuksen ja pintamateriaalien tulee soveltua 

historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Uudisrakenta-

misen tulee jäädä alisteiseksi vanhoille rakennuksille. Uudisrakennusten suurin sallittu runkosyvyys 

on 8 m ja räystäskorkeus saa olla korkeintaan 4 m. Määräyksen mukaan erityisesti tulee kiinnittää 

huomiota näkymään, joka muodostuu alueelle saavuttaessa Koivuniementietä pitkin. Alueella teh-

tävien muutosten tulee korostaa suojeltujen rakennusten maisemallista asemaa. Kaavaratkaisulla 

turvataan siten alueen nykyisen identiteetin säilyminen jatkossakin, sillä kaavamuutoksessa var-

mistetaan uudisrakentamisen sopeutuminen arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. 

 

Alueella oleva kiinteä muinaisjäännös osoitetaan kaavassa asianmukaisella kaavamääräyksellä alu-

een osaksi, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm). Kaavamää-



 

 

26 

 

räyksen mukaisesti alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu sii-

hen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suun-

nitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Muinaismuiston huoltamista ja kattamista 

on myös pohdittu kaavatyön yhteydessä. Kattaminen on mahdollista, mutta tämä vaatii erillisen 

prosessin ja tehdään yhteistyössä Museoviraston kanssa. 

 

Asemakaavan toteutuminen ei tuo mainittavaa lisäystä Koivuniementien tai muutoinkaan alueen 

nykyiseen liikennemäärään. 

 

Kaava-alueen pohjoispuolella on kulkenut historiallinen polku länsi-itä-suuntaisesti. Alueen läpi on 

tarkoitus mahdollistaa kevyen liikenteen kulkuyhteys jatkossakin. Alueen pohjoisosaan osoitetta-

van lähivirkistysalueen läpi osoitetaan länsi-itä-suuntainen ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. Rei-

tin lopullinen kulku ratkaistaan toteutusvaiheessa. 

5.4.4 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan 

Kaavan yleisillä määräyksillä varmistetaan uudisrakentamisen sopeutuminen maakunnallisesti 

merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä alueen maisemarakenteeseen. Kaavamää-

räyksillä ohjataan uudisrakentamista. Uudisrakentamisen tulee jäädä alisteiseksi vanhoille raken-

nuksille. Uudisrakentaminen on lisäksi pienimittakaavaista, sillä alueelle on mahdollista rakentaa 

I-kerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeutta osoitetaan korttelialueen pohjoisosaan yhteensä 200 

k-m², joka on määrältään maltillinen lisäys alueen rakennusoikeuteen. Erityisesti tulee kiinnittää 

huomiota näkymään, joka muodostuu alueelle saavuttaessa Koivuniementietä pitkin. Alueella teh-

tävien muutosten tulee korostaa suojeltujen rakennusten maisemallista asemaa. Lisäksi kaavalla 

mahdollistetaan pienehköjen käyttötarkoitusta palvelevien rakennusten rakentaminen sekä talous-

rakennuksen rakentaminen rantaan nykyisen vanhan saunarakennuksen paikalle. Alueelle jää edel-

leen runsaasti puustoa, ja näkyvämmälle paikalle ranta-alueelle mahdollistetaan vain talousraken-

nusten tai muiden pienehköjen rakennusten, kuten saunan tai aitan, rakentaminen. Suurehkojen 

laiturien rakentaminen on sallittua vain niemen itäosaan. 

 

Voimassa olevaan asemakaavaan nähden kaavamuutos parantaa selvästi maisemallisten arvojen 

säilymistä. Kaavamuutos varmistaa Koivuniemen alueen säilymisen puustoisena ja vehreänä. 

Ranta-aluetta sekä alueen itäosaa tulee hoitaa sen ominaispiirteet sekä vanha puusto ja erityisesti 

vanhat männyt säilyttäen, ja alue tulee säilymään puistomaisena. Maisema järven suuntaan pysyy 

lähes muuttumattomana. Kaavan mahdollistama uusi sauna vanhan paikalle on kooltaan niin pieni 

(25 k-m²), että sen maisemavaikutuksen voidaan katsoa olevan vähäinen. Puuston ja alueen kor-

keuserojen takia tontin pohjoisosaan sallittu uudisrakentaminen ei muuta järven suunnasta avau-

tuvaa maisemaa. Istutettavalle alueen osalle sallittu pienimuotoinen rakentaminen (yht. 50 k-m², 

väh. 15 m rannasta) voi muuttaa järvimaisemaa, jos rakennuksia rakennetaan rannan läheisyy-

teen. Suhteessa alueen laajuuteen ja puuston määrään rakentaminen on hyvin pienimuotoista ja 

maisemavaikutusten arvioidaan jäävän pieniksi. 

 

Kaavamääräyksillä on pyritty vähentämään uudisrakentamisen vaikutuksia maisemaan. Pohjois-

osan uusi rakennusala on sijoitettu niin, että uudisrakennukset eivät peitä suojeltuja rakennuksia 

näkymässä, joka avautuu alueelle saavuttaessa. Uusi rakennusala jää lisäksi selvästi vanhojen 

rakennusten korkeusaseman alapuolelle. Varsinainen pihapiiri muodostuu vasta mäen päällä van-

hojen rakennusten väliselle alueelle. Vanhojen karttojen mukaan uudisrakennuksen rakennusalan 

kohdalla on sijainnut aikoinaan mm. paja ja navetta. Uudisrakentaminen tulee joka tapauksessa 

muuttamaan lähimaisemaa alueelle saavuttaessa ja muodostaa alueelle oman kerroksensa. Kaa-

vamääräyksillä rakentaminen ohjataan alisteiseksi suojelluille rakennuksille. Koivuniemen päära-

kennusten maisemallisen aseman mäen päällä ei arvioida vaarantuvan uudisrakentamisen myötä. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Asemakaavalla ei synny ympäristöön uusia häiriötekijöitä. 
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Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisussa Kotaselän rantojen alimmaksi suositeltavaksi raken-

tamiskorkeudeksi on annettu +99,80 (N60). Koska kaavan korkeusjärjestelmänä käytetään 

N2000:ta, on asemakaavassa alin rakentamiskorkeus osoitettu +100,20 korkeudelle.    
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5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavaan liittyvät seuraavat asemakaavamerkinnät ja -määräykset: 
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5.7 Nimistö 

Kaavalla ei osoiteta alueelle uutta nimistöä. 

 

 

6. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kun kaava on vahvistettu lainvoimaiseksi. 

 

 


