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1. YHTEYSHENKILÖT JA -TIEDOT 

Asemakaavan muutos laaditaan yhteistyönä Mänttä-Vilppulan kaupungin (kaavoittava viranomai-

nen ja työn tilaaja) ja Ramboll Finland Oy:n (kaavoitustyöstä vastaava konsultti) kesken. 
 
Kaavoitusviranomainen 
Mänttä-Vilppulan kaupunki 
PL 69, 35800/35801 Mänttä 

Kaavan laatija 
Ramboll Finland Oy  
PL 718, 33101 Tampere 
 

kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa 
p. 044 728 8563 

s-posti: riina.jorasmaa@taidekaupunki.fi  
 

arkkitehti Kalle Rautavuori (YKS 646) 
p. 050 430 9566 

s-posti: kalle.rautavuori@ramboll.fi 
 

suunnitteluavustaja Terhi Mäkelä  
p. 044 728 8661  
s-posti: terhi.makela@taidekaupunki.fi  
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2. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitushanketta aloitettaessa julkaistava asia-

kirja, jossa kerrotaan kaavoituksen kohde, miksi kaava laaditaan, mitä kaavan vaikutuksia arvioi-

daan, miten kaavoitusprosessi etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 

§:ssä mm. seuraavasti:  

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen 

nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutus-

ten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdolli-

suus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.” 

 
 

3. SUUNNITTELUN KOHDEALUE JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelualueen 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 1 km. Kaavoitettavan alueen pinta-ala 

on noin 1,6 ha. 

 

   

Kuva 1. Suunnittelualueen (kaavoitettava alue) sijainti ja rajaus punaisella osoitekartalla. 

 

3.2 Aloite 
Kaavoitusta tehdään kaupungin aloitteesta. 
 

3.3 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

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 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. 
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3.4 Nykytilanne suunnittelualueella 

Alue on osa Vilppulankosken maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaava-

alueella ja sen lähiympäristöllä on monia kulttuurihistoriallisia arvoja. Suunnittelualueella on kaksi 

1880-luvulla, alun perin asuinkäyttöön suunniteltua, rakennusta. Rakennukset ovat säilyttäneet 

hyvin alkuperäisen ulkoasunsa. Lisäksi pihapiirissä on alueella aikoinaan toimineen oluttehtaan 

olutkellarin rauniot ja huonokuntoinen sauna. Alueen itäosa on luonnontilaista koivikkoa. Kaava-

alueen pohjoisosan läpi kulkee historiallinen polku. Asemakaavassa paikoitusalueeksi (LP) osoitet-

tua aluetta ei ole rakennettu.  
 

4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoitukselle asettamat vaatimukset 

Asemakaavan sisältövaatimukset asetetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti: 

 

MRL 54 §: 

”Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon 

siten kuin siitä edellä säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ym-

päristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoi-

tettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen 

soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikke-

nemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myös-

kään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai 

aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyt-

tämättä voidaan välttää. 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laa-

dittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.” 

 

4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetetaan maamme alueidenkäytölle pitkän aikavälin 

linjaukset ja tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Tavoitteilla 

vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskunta-

rakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnön 

säilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Asemakaavoitustyötä oh-

jaavat aina ylemmät kaavatasot eli yleiskaava ja maakuntakaava, valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet sekä näiden toteutumista valvovat valtion viranomaiset. Valtakunnalliset alueidenkäyt-

tötavoitteet ovat siis oleellinen osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää. 

 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa ympäristöministeriön www-sivuilta 

(www.ymparisto.fi) 
 

4.3 Kaavatilanne 

4.3.1 Maakuntakaava 

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

väksyi 27.3.2017. Maakuntakaava on tullut voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Pirkanmaan maakun-

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

takaavoineen. 

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Alu-

eelle on osoitettu maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 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.) 

 

http://www.ymparisto.fi/
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Alueen pohjoispuolelle on osoitettu itä-länsisuuntainen viheryhteysmerkintä. Lisäksi alueen etelä-

puolella kulkee itä-länsisuuntainen siirtoviemäri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.  Ote Pirkanmaan maakunta-
kaavasta 2040. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti on osoitettu kartalla punaisella ympy-
rällä.

 

4.3.2 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 
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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.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ote 10.12.2019 voimaan tulleesta 
Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaa-
vasta. 

4.3.3 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 4. Ote ajantasa-asemakaavayhdis-
telmästä. Suunnittelualueen (asemakaavoitet-
tava alue) alustava rajaus on osoitettu kuvassa 
sinisellä rajauksella. 
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4.3.4 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) 

• Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 

 

 

5. MAANOMISTUS 

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

sessa. Kiinteistö 508-401-5-474 (LP-alue) on Mänttä-Vilppulan seurakunnan omistuksessa. 

  

 

6. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

Vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) ja -asetukseen (MRA). Maan-

käyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon 

kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen 

vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 

toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset.  

 

MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) maa- ja kallioperään, veteen ilmaan ja ilmastoon 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittävimmiksi muodostuvat vai-

kutukset lihavoitu. 

 

Arvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja raportoidaan kaavaselostuksessa. Arvioinnin lähtötie-

tona käytetään sekä kaavatyön yhteydessä laadittavia että aikaisemmin jo laadittuja selvityksiä, 

tutkimuksia sekä suunnitelmia. Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla ja ver-

taamalla nykyistä tilannetta ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan 

osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. 

 

7. OSALLISET JA ASIANTUNTIJATAHOT 

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. Osallisilla 

on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 

tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

 

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 erik-

seen ilmoittautuvat osallisiksi 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan ELY- keskus 
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• Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos 

• Kaupungin lautakunnat 

• Ympäristösihteeri 

• Puolustusvoimat 

• Vilppula-Seura ry 

• Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry 

• Pirkanmaan maakuntamuseo  

• Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

• Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

• DNA Oyj 

• Telia Oyj  

• Elisa Oyj 

• MW-Kehitys Oy 

• Mänttä-Vilppulan seurakunta 

 

 

8. TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUKSEN 

KULKU 

Kaavoitushankkeen vireilletulo (2017) 

Koivuniemen asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2017, jonka kaupunginhallitus 
hyväksyi 3.4.2017 §80, nähtävillä 13.4.-15.5.2017. 
 

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kaavan eri vaiheiden nähtävilläoloaikoina osoitteeseen: 

Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, PL 69, 35801 Mänttä. 

 

Kaavoitusta koskeviin tiedosteluihin vastaa kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa, p. 044 728 8563, 

riina.jorasmaa@taidekaupunki.fi. 

 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville yhdessä kaa-

valuonnoksen kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi viranomaisille. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa hankkeen kuluessa. 

 

Luonnos- / valmisteluvaihe (loppuvuosi 2019 / alkuvuosi 2020)  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos asetetaan MRA 30 §:n mu-

kaisesti julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus KMV-lehdessä. Osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto ovat nähtävillä Mänttä-Vilppulan kau-

pungintalolla (teknisen palvelukeskuksen 3. kerroksen ilmoitustaulu), Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja 

Pohjaslahden kirjastoissa sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin internet-sivuilla www.manttavilp-

pula.fi. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnosaineistosta niiden nähtävilläoloaikana. 

 

Viranomaisilta pyydetään kaavaluonnoksesta lausunnot. Viranomaistahojen kanssa pidetään tar-

vittaessa luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu. 
 

Ehdotusvaihe (kevättalvi 2020) 

Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta nähtävillä ollut luonnos muokataan edelleen asema-

kaavaehdotukseksi.  

 

Kaavaehdotus asetetaan kaavan luonnosvaiheen tapaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtä-

ville. Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset toimitetaan ehdotuksen nähtävilläoloai-

kana edellä esitettyyn osoitteeseen. Viranomaisilta pyydetään lausunnot myös kaavaehdotuksesta. 

Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

 

Hyväksymisvaihe (kevät 2020) 

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päätyttyä ehdotukseen tehdään tarvittaessa vielä mahdollisista 

viranomaislausunnoista ja muistutuksista aiheutuvat tarkistukset. Mikäli kaavaan tehtävät muu-

tokset ovat vähäisiä teknisiä tarkistuksia merkittävämpiä, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville 
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ja siitä pyydetään uudet lausunnot. Jos kuitenkaan tällaisia suuria muutoksia ei enää tehdä, kaava 

on valmis kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.  

 

Kaavan hyväksyminen kuuluu Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Mikäli hyväk-

symispäätöksestä ei valiteta kuukauden valitusajan kuluessa, todetaan kaavan tulleen voimaan eli 

lainvoimaiseksi. Kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella. 

 

 

9. KAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET 

Kaavan laatimisen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan Mänttä-Vilppulan kaupunki. 

 


