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YLEISMÄÄRÄYKSET:

Alueella on maisemallisesti keskeinen sijainti Vilppulankosken yläjuoksulla. Koivuniemen alue on osa Vilppulankosken
kulttuurihistoriallista kokonaisuutta. Koivuniemen merkitys Vilppulan historiaan on erityisen pitkäaikainen. Alueen historia
liittyy teollisuushistoriaan (olutpanimo), liikennehistoriaan (rautatien rakentaminen) sekä sotahistoriaan (sisällissodan
taistelut). Kaikessa alueella tapahtuvassa toiminnassa, suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida alueen
kuuluminen maakunnallisesti merkittävään Vilppulan kosken rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueen käytössä tulee
edistää historian arvojen säilymistä.

Uudisrakennusten sijoittelun, mittasuhteiden, kattomuodon, aukotuksen ja pintamateriaalien tulee soveltua historiallisesti ja
maisemallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Uudisrakentamisen tulee jäädä alisteiseksi vanhoille
rakennuksille. Uudisrakennusten suurin sallittu runkosyvyys on 8 m ja räystäskorkeus saa olla korkeintaan 4 m. Erityisesti
tulee kiinnittää huomiota näkymään, joka muodostuu alueelle saavuttaessa Koivuniementietä pitkin. Alueella tehtävien
muutosten tulee korostaa suojeltujen rakennusten maisemallista asemaa.

Alueelle saa rakentaa laitureita rakennusjärjestyksen mukaisesti. Pienen, uimakäyttöön tarkoitetun, laiturin saa rakentaa
alueen etelärantaan. Suurehko venelaituri, venevaja tms. tulee sijoittaa niemen itäosaan.

Tontin jakaminen ei ole sallittua.

Alin rakentamiskorkeus tulee olla + 100,2 (N2000).

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Matkailu- ja kulttuuripalvelujen korttelialue, jolla liiketoiminta ja asuminen on sallittu.

Yleinen pysäköintialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.
Puistomaisena säilytettävä alue. Aluetta tulee hoitaa sen ominaispiirteet ja vanha puusto, erityisesti
vanhat männyt säilyttäen. Alueella on otettava huomioon liito-oravan liikkumisen ja elinolosuhteiden
turvaaminen. Alueelle saa perustaa puutarhan kokonaisilmeen säilyessä luonnonmukaisena.
Alueelle saa rakentaa yhteensä 50 k-m2, tontin pääkäyttötarkoitusta palvelevia, rakennuksia.
Rakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 15 m.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, jota ei saa purkaa. Suoritettavien korjaustoimenpiteiden
tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kulttuurihistoriallisesti
merkittävä luonne säilyy. Rakennusta korjattaessa tulee käyttää alkuperäisen kaltaisia materiaaleja.
Kohdetta koskevista tai siihen liittyvistä merkittävistä korjaustoimenpiteistä on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.

Korttelin numero.

Ohjeellinen kevyen liikenteen reitti.

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Lähivirkistysalue.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kaavan numero

A1352
Kaava tullut voimaan

8.6.2020
Arkistonumero

205_2020

Tampereella 6.4.2020 Kalle Rautavuori, arkkitehti SAFA (yks 646) Laura Kömi, TkK (ark.)

Kaavan laatija Nuorempi suunnittelija

Valmisteluvaiheen kuuleminen 12.12.2019 - 20.1.2020 (MRL 62§)

Kaavaehdotus nähtävillä 26.2.-27.3.2020 (MRL 65§)

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän asemakaavan 16. päivänä huhtikuuta 2020 § 21.

Todistaa virallisesti ____________________________

Kaupunginjohtaja Markus Auvinen

POHJAKARTTA: Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24, Korkeusjärjestelmä N2000

Asemakaavan pohjakartta on tarkistettu ja vastaa JHS 185 vaatimuksia.

Mänttä-Vilppula, 14.2

Lasse Kivinen, kiinteistöinsinööri

Asemakaavan muutos koskee:
osaa kiinteistöistä 508-401-5-5 ja 508-401-5-474.

Asemakaavalla muodostuu:
Mänttä-Vilppulan 20. kaupunginosan kortteli 31 sekä liikenne- ja virkistysaluetta.

Alueella on ohjeellinen tonttijako.
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MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI
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Tanja Konstari (FM)

Suunnittelija

.2020


