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1 LAUSUNNOT 

1.1 Tekninen lautakunta, 21.1.2010 

Lausunnon pääkohdat:  

Tekninen lautakunta päätti olla lausumatta asemakaavaluonnoksesta. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

1.2 Puolustusvoimat, 10.12.2019 

Lausunnon pääkohdat:  

 Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.3 Pirkanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, 22.1.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Pirkanmaan ELY-keskus ei lausu kaavan valmisteluaineistosta, mutta antaa siitä seuraavat kommentit. 
Otsikon asemakaava kuuluu ELY‐keskuksen valvontatehtävän piiriin maakunnallisesti merkittävän raken-
netun kulttuuriympäristön perusteella. 

Kortteli 31 

Kaavakartalle olisi tulkintavarmuuden ja informatiivisuuden vuoksi hyvä lisätä rakennusoikeuden määrä ja 
kerrosluku suojelluille rakennuksille. Korttelialueen pääkäyttötarkoitus on matkailu- ja kulttuuripalvelujen 
korttelialue, jolla liiketoiminta ja asuminen on sallittu (P-1). Kortteliin ei ole esitetty tonttijakoa, joten ase-
makaava mahdollistaa korttelin jakamisen erillisellä tonttijaolla useammaksi rakennuspaikaksi. Tämä ei 
vaikuttaisi olevan kaavan tavoitteiden mukaista, ja se myös saattaisi muuttaa alueen luonteen tavoitellusta 
puolijulkisesta täysin yksityiseksi, jolloin mm. rannan käyttö ja saavutettavuus supistuisi alueella merkit-
tävästi. Asiaa on syytä tarkastella kaavan jatkovalmistelussa, ja mahdollisia ratkaisukeinoja voivat olla 
tonttijaon osoittaminen kaavassa sekä osan ranta-aluetta osoittaminen virkistysalueeksi. Muinaisjäännös-
merkinnän (sm-1) määräys on kattamisen sallivan osuuden osalta ristiriitainen muinaismuistolain ja mää-
räyksen alkuosan kanssa. Määräyksen mainitsema kattaminen ei ole asemakaavalla ratkaistavissa oleva 
asia, vaan sitä ohjaa muinaismuistolaki. 

Maakuntakaavan mukaisuus 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alue on 
myös maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Vilppulankosken ympäristö). Alueen 
pohjoisosan poikki kulkee viheryhteys. Maakuntakaavan suunnittelumääräys velvoittaa yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa määrittämään viheryhteyden tarkemman sijainnin sekä varmistamaan maastokäy-
tävän riittävän leveyden, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan 
toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. Suunnittelualueen eteläpuolitse kulkee siirtoviemäri. 

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen sekä tuoreen yleiskaavan perusteella tulisi viheryhteys asema-
kaavan suunnittelualueella muodostaa nyt esitetystä poikkeavalla tavalla. Nyt esitetty viherkaistale suun-
nitellun yleisen pysäköintialueen pohjoispuolella on liian kapea, eikä turvaa maastokäytävän riittävää le-
veyttä. 

Selvitysten riittävyys 

Asemakaavaa varten on laadittu selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Muutoin on hyödynnetty 
Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan ja muita vanhempia selvityksiä.  Asemakaavaa varten ei 
siis ole laadittu erikseen luontoselvitystä. Vuonna 2016 tehdyssä luontoselvityksessä on mainittu, että Vilp-
pulankosken ympäristöstä on tehty liito-oravakartoitus. Raportista ei kuitenkaan käy ilmi, miten laajalla 
alueella selvitys on tehty. Kaavan työneuvottelussa saadun tiedon mukaan selvitys olisi kattanut myös nyt 
esillä olevan suunnittelualueen. Koska selvitys on jo useamman vuoden takaa, tulee liito-oravan esiintymi-
nen alueella tarkastaa asemakaavan muutosta varten. Tarkastuksen yhteydessä tulee arvioida myös alueen 
merkitys liito-oravan kulkuyhteyksien kannalta. Maastotarkastus voidaan suorittaa talvikuukausina, mikäli 
lumipeite, erityisesti hiljattain satanut, ei sitä estä. Mikäli keskustaajaman osayleiskaavan luontoselvitykset 
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eivät ole kohdistuneet nyt esillä olevaan alueeseen, tulee myös muut mahdolliset luontoarvot alueella kar-
toittaa. 

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta selvitykset ovat riittävät. 

Muuta 

Asemakaavan laatimiselle on ollut tarve rakennetun kulttuuriympäristön suojelemisen vuoksi. Alueen ra-
kennusten suojelemisesta rakennusperintölain mukaisella päätöksellä on aiemmin tehty Pirkanmaan ELY-
keskukselle esitys, joka on kuitenkin johtanut kielteiseen päätökseen. Suojelukysymys tulee nyt asema-
kaavalla ratkaistuksi, mikä ansaitsee kiitoksen. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavakartalla ei ole osoitettu rakennusoikeutta ja kerroslukua suojelluille rakennuksille, koska sr-11 mer-
kintä ja rakennusala ohjaavat rakentamista ja lupakäsittelyä riittävällä tavalla. Rakennuksia on mahdollista 
kehittää ja ylläpitää näistä lähtökohdista käsin. Rakennuksista ei ole tiedossa tarkkoja kerrosaloja, eikä ole 
tutkittu, kuinka paljon kerrosalaan tällä hetkellä kuulumatonta tilaa on mahdollista muuttaa kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi. Suojeltujen rakennusten osalta tarkempi suunnittelu ja ohjaus tapahtuu rakennuslu-
pavaiheessa yhteistyössä mm. museoviranomaisen kanssa.  

Tontin jakaminen ei ole asemakaavan tavoitteiden mukaista. Yleismääräyksiin lisätään määräys, joka kiel-
tää tontin jakamisen (Tontin jakaminen ei ole sallittua). 

Ranta-aluetta ei osoiteta virkistysalueeksi, koska alue halutaan pitää yhtenäisenä kokonaisuutena, kuten 
se on aiemminkin ollut. Rannassa sijaitsee myös vanha sauna ja katos, jotka on mahdollista säilyttää osana 
kokonaisuutta. 

Muinaisjäännöksen kattamista koskeva lause poistetaan kaavamääräyksestä.  

Paikoitusalue on ollut luonnoksessa esitetyssä laajuudessa voimassa olevassa asemakaavassa jo ennen 
maakuntakaavan laatimista. LP-aluetta voidaan kuitenkin kaventaa pohjoisosasta. Näin yhtenäisen viher-
alueen leveyttä voidaan suurentaa. 

Yleiskaavan luontoselvityksen tekijä tarkentaa selvitystä asemakaavamuutosalueen osalta.  

1.4 Pirkanmaan maakuntamuseo, 20.1.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Koivuniemen pihapiiri, jota asemakaavoitus koskee, sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen Vilppulan kir-
kon ja Vilppulankosken kulttuurimaisemaan, jonka arvot perustuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennuksen ja maiseman lisäksi historiallisiin tapahtumiin; vuoden 1918 sisällissodan keskeisten taiste-
luiden sijoittumiseen ko. alueelle. Koivuniemen pihapiirin 1880-luvulla rakennettujen asuinrakennusten, 
joista toinen rakennettiin alkujaan olutpanimoksi, lisäksi alueen arvoista voidaan mainita paikalle siirretty 
puuvarasto sekä olut- ja jääkellarin rauniot. 

Edellä kuvatut rakennukset kaava-alueen ulkopuolella olevaa puuvarastoa lukuun ottamatta, on merkitty 
asemakaavaan asianmukaisesti. Kaavamääräyksessä velvoitetaan säilyttämisen ja asianmukaisen korjaa-
misen lisäksi pyytämään museoviranomaisen lausunto korjaushankkeista. Maakuntamuseo esittää vielä, 
että lausuntovelvoite koskisi merkittäviä korjaustoimenpiteitä. Rakennusinventoinnista (Tarja Antikainen 
2016) ei käy tarkemmin ilmi ympäristön ja maiseman nykyiset ominaispiirteet. Kaava-aineistoa on syytä 
tarkistaa näiltä osin, erityisesti jotta uudisrakentamisen vaikutuksia maisemaan voidaan arvioida tarkem-
min. Rannassa olevasta saunasta ei ole olemassa tarkempia tietoja. Ne tulee liittää kaava-aineistoon. Sau-
narakennuksen säilyttäminen on suotavaa. 

Asemakaavan muutoksen kohteena oleva alue on kuulunut vuonna 2014 tehdyn Mänttä-Vilppulan osayleis-
kaavainventoinnin tutkimusalueeseen. Kaava-alueella sijaitsee vuoden 2014 inventoinnissa paikannettu 
kiinteä muinaisjäännös, Koivuniemiemi (Vilppulan olutpanimo) (mj-rekisteritunnus 1000031418). Kiinteän 
muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu 
niihin kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty (MML 1 ja 4 §). Kohde on 
merkitty kaavaluonnokseen asianmukaisesti sm-osa-aluemerkinnällä. Kohteeseen liittyvästä asemakaava-
määräyksestä tulee kuitenkin poistaa lause "Kohteen kattaminen, sen luonteeseen sopivalla katteella, on 
mahdollista". Museoviranomainen ottaa erikseen kantaa kohteen mahdolliseen kattamiseen ja kattamisen 
vaatimiin arkeologisiin toimenpiteisiin erillisessä, kiinteän muinaisjäännöksen hoitoa koskevassa lupapro-
sessissa. 

Kaavaehdotus tarkennettuine maisemaa koskevine tietoineen pyydetään toimittamaan lausunnolle Pirkan-
maan maakuntamuseoon. 
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Kaavanlaatijan vastine: 

Suojelumääräystä tarkennetaan niin, että lausunto pyydetään merkittävistä korjaustoimenpiteistä. Kaava-
selostuksen ympäristön ja maiseman ominaispiirteiden kuvausta täydennetään ja selostukseen lisätään 
valokuvia saunarakennuksesta. 

Muinaisjäännöksen kattamista koskeva lause poistetaan kaavamääräyksestä.  

1.5 Pirkanmaan liitto, 17.1.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Pirkanmaan liitto näkee tärkeänä, että nyt laadittavalla asemakaavalla päivitetään kulttuuriympäristöön 
liittyvät kaavamerkinnät ajantasaisiksi ja siten edistetään alueen tunnistettujen arvojen säilymistä. Pirkan-
maan liitto katsoo, että kaavaluonnoksessa esitetyissä kaavamääräyksissä on riittävällä tavalla ohjeistettu 
tontin mahdollisten uusien rakennusten muodonantoon liittyvää suunnittelua. Kaavan jatkosuunnittelussa 
on kuitenkin tarkoituksenmukaista havainnollistaa suunnittelukohteen uudisrakentamisen volyymia ha-
vainnekuvilla, joiden avulla voidaan arvioida uudisrakentamisen suhdetta ja vaikutuksia olemassa olevaan 
arvokkaaseen rakennuskantaan. Liitto esittää kaava-aineistoa täydennettäväksi tältä osin. 

Pirkanmaan liitto toteaa, että asemakaavasuunnittelussa tulee suunnittelualueen pohjoisosaan osoitetun 
pysäköintialueen sijoituksessa ja mitoituksessa ottaa huomioon maakuntakaavan mukainen viheryhteys-
merkintä, jota myös uudessa Keskustaajaman yleiskaavassa osoitettu virkistysaluevaraus tukee. Nyt laa-
dittavana olevalla asemakaavalla voidaan turvata alueen merkitys ekologisen verkoston sekä viheralueiden 
ja ulkoilureittien muodostaman laadukkaan kokonaisuuden osana, johon nykyisen asemakaavan mukainen, 
vain 8 metrin levyinen virkistysaluevaraus kaava-alueen pohjoispuolella ei riittävästi pysty vastaamaan. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Alueen uudisrakentamista ohjataan asemakaavamääräyksillä arvokkaaseen ympäristöön sopivaksi. Kaava 
mahdollistaa kuitenkin useita erilaisia vaihtoehtoja rakentamisen toteuttamiseksi. Sen tähden ei ole tar-
koituksenmukaista esittää havainnekuvassa vain yhtä mahdollista ratkaisua. Asemakaavan yleismääräyk-
siin tarkennetaan arvokkaan rakennuskannan huomioimista koskevaa määräystä.  

Paikoitusalue on ollut luonnoksessa esitetyssä laajuudessa voimassa olevassa asemakaavassa jo ennen 
maakuntakaavan laatimista. LP-aluetta voidaan kuitenkin kaventaa pohjoisosasta. Näin yhtenäisen viher-
alueen leveyttä voidaan suurentaa. 

1.6 Vilppula-seura, 20.1.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Vilppula-seura näkee hyvänä asiana, että kaavaluonnoksessa on otettu huomioon maakunta-kaavan osoit-
tamat asiat sekä suojeluvelvoitteet rakennuksille ja puustolle. 

Veneenlaskupaikan sijainti on hyvä olla suoraan tontin länsipuolella, siis missä se on ollut ennenkin. 

Ranta-alueelle pitää polku rajata koko niemen osalta yleiseen käyttöön, samalla tavalla kuin Lampisen 
niemessä, silloin sitä voidaan käyttää yleishyödyllisesti. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaava-alueen länsipuolella oleva epävirallinen veneenlaskupaikka jää kaava-alueen ulkopuolelle. Koska 
kyseessä ei ole virallinen veneenlaskupaikka, ei kaavaan osoiteta kulkua kyseiselle alueelle. Voimassa ole-
vassa yleiskaavassa ja asemakaavassa kaavamuutosalueen koillispuolelle on osoitettu venevalkama-alue. 

Ranta-aluetta ei osoiteta virkistysalueeksi, koska alue halutaan pitää yhtenäisenä kokonaisuutena, kuten 
se on aiemminkin ollut. Rannassa sijaitsee myös vanha sauna, joka on mahdollista säilyttää osana kulttuu-
rihistoriallisesti arvokasta kokonaisuutta. Kevyen liikenteen reitti on osoitettu asemakaavassa kulkemaan 
Koivuniemen kiinteistön pohjoispuolella VL-alueella osayleiskaavan mukaisesti.  

 

 

1.7 Mänttä-Vilppulan seurakunta, 9.1.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Seurakunnalla ei ole huomautettavaa Koivuniemen asemakaavamuutosluonnoksesta. 
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Kaavanlaatijan vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.8 Telia Finland Oyj, 19.12.2019 

Lausunnon pääkohdat:  

Telialla ei ole rakennettua verkkoa kaavan muutosalueella, joten ei huomautettavaa. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.9 Elisa Oyj, 19.12.2019 

Lausunnon pääkohdat:  

Kyseisellä Koivuniemen alueella ei ole Elisan kaapeleita. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

2 MIELIPITEET 

2.1 Mielipide 1, 13.1.2020 

Mielipiteen pääkohdat:  

Koivuniemen länsipuolella sijaitsee epävirallinen veneenlaskupaikka, jota paikalliset käyttävät. Perintei-
sempi ja parempi paikka veneiden laskemiseksi vesille on kuitenkin Koivuniemen itäpuolella. Suomelanrin-
teen talojen sekä pappilan välistä on rantaan mennyt polku. Rannassa on sijainnut pyykin- ja matonpe-
supaikka ja syvempi poukama, josta veneitä on laskettu vesille. Lisäksi Vuorikadun päästä on mennyt reitti 
(tie) rantaan. Näiden välissä rannassa on sijainnut myös virallinen uimapaikka, joka vesistön kunnon hei-
kennyttyä siirrettiin Ajosjärvelle. Uimapaikkaan liittyen alueella oli myös pieni uimahyppytorni ja laituri 

Kaavanlaatijan vastine: 

Mielipide merkitään tiedoksi. Mielipiteessä mainittu alue sijaitsee kaavamuutosalueen ulkopuolella. Kysei-
nen alue on voimassa olevassa yleiskaavassa ja asemakaavassa osoitettu venevalkama-alueeksi. Alueelle 
on tarkoitus laatia asemakaavamuutos tulevaisuudessa, jolloin tutkitaan myös laajemmin veneiden säily-
tykseen ja vesillelaskuun liittyvät kysymykset. 
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EHDOTUSVAIHE 
 
Kaavanlaatijan vastineet 26.2. - 27.3.2020 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen  
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3 LAUSUNNOT 

3.1 Pirkanmaan liitto, 25.3.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Pirkanmaan liitto näkee arvokkaana, että Koivuniemen vanhojen rakennusten sekä näiden lähiympäristön 
tunnistettujen kulttuuriympäristöarvojen säilyminen halutaan turvata nyt laaditulla asemakaavamuutok-
sella. 

Pirkanmaan liitto toteaa, että kaavasuunnitelman uudisrakentamiseen liittyviä havainnekuvia ei ole laa-
dittu, mutta kaavan yleismääräysten täydentämisellä pyritään korostamaan Koivuniementien suunnalta 
avautuvan näkymän sekä suojeltujen rakennusten merkitystä. Lisäksi asemakaavaehdotuksen pohjois-
osaan osoitettu uusi lähivirkistysaluevaraus edistää sekä yleiskaavan että maakuntakaavan mukaisten 
viheryhteyksien toteutumista. Näiden tarkistusten myötä Pirkanmaan liitto puoltaa asemakaavaehdotuk-
sen hyväksymistä. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

3.2 Pirkanmaan maakuntamuseo, 20.3.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Maakuntamuseo aiemmin kommentoinut hanketta sen valmisteluvaiheessa lausunnossa diar. 810/2019. 
Tutustuttuaan sille toimitettuun aineistoon (lausuntopyyntö, ehdotusvaiheen kaavaselostus sekä kaava-
kartta) Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että aineistoja on täydennetty ja korjattu aiemmin esitetyn 
mukaisesti. Näin ollen maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

3.3 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 3.4.2020 

ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua Koivuniemen asemakaavan ehdotuksesta. Kaupungin kaavoitusvi-
ranomainen on keskustellut ELY-keskuksen kanssa istutettavan alueen osan merkinnän sisällöstä. ELY-
keskuksen linjauksen 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 mainittu-
jen vanhojen mäntyjen osalta.  

ELY-keskukselle tehtiin seuraavanlainen ehdotus merkinnän tarkentamisesta. ELY-keskus hyväksyi mer-
kinnän sisällön sähköpostiviestillä 3.4.2020. 

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. 

Tämän lisäksi tulee huomioida, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on aina suoraan luonnonsuojelulailla kielletty.  

Kaavanlaatijan vastine: 

Istutettavan alueen osan merkintää täydennetään ehdotetulla tavalla. 

3.4 Telia Finland Oyj, 16.3.2020 

Lausunnon pääkohdat:  

Telialla ei ole infraa alueella. Ei lausuttavaa kaavamuutosalueella. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 
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4 MUISTUTUKSET 

 

Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 


