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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Kaupunki   Mänttä-Vilppula 

Kaupunginosa  7. kaupunginosa (Isoniemi) 

Suunnittelun kohde  Korttelit 7058 (osa), 7059 ja 7060 sekä suojaviher- ja  

katualuetta     

Kaavan nimi   Isonniemen teollisuusalueen asemakaavan muutos  

Kaavan numero  A1348 

Kaavalaji/toimenpide  Asemakaavan muutos  

Kaavalla muodostuu  Korttelit 7058 (osa), 7069, yhdyskuntateknistä huol- 

toa palveleva alue sekä suojaviheraluetta ja katualuet 

ta     

Vireilletulopäivämäärä    24.11.2014 (KH § 344) 

Hyväksymispäivämäärä  24.4.2017 (KV § 26) 

Vahvistuminen  7.6.2017 (kuulutus) 

Tiedot kaavan laatijasta 

Kaavoitusviranomainen /   Mänttä-Vilppulan kaupunki 

kaavan tilaaja   Kaavoituspalvelut 

   PL 69, 35800/35801 Mänttä 

   

Kaupunginarkkitehti 

   Sirkka Sortti  

    p. 050 380 0669 

    sirkka.sortti@taidekaupunki.fi 

 

Kaavasuunnittelija (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 

 

   Yksikön päällikkö, arkkitehti SAFA 

Kirsikka Siik 

    p. 050 324 5527 

    kirsikka.siik@ramboll.fi 

    

 
  

mailto:sirkka.sortti@manttavilppula.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Noin 6,7 ha:n laajuinen asemakaavamuutosalue sijaitsee Mäntän ja Vilppulan taajamien välisellä 

Satakunnantien (mt 347) ja rautatien rajaamalla alueella. 

 

Kaavan vaikutusalueeseen luetaan kuuluvaksi suunnittelualueeseen rajautuvat viereiset ja vasta-

päiset kiinteistöt toimintoineen sekä risteysalueet. 

 

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa (punainen piste) 

Kuva 2. Kaava-alue osoitekartalla (punaisella viivalla osoitettuna kaava-alueen likimääräinen rajaus). 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Isonniemen teollisuusalueen asemakaavan muutos. 

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueella sijaitsevan rakennusliikkeen (kaavamuu-

toksen aloitteen tekijä) omistaman tontin laajentuminen pohjoiseen sekä suunnittelualueen itäi-

sen, vielä rakentumattoman, liike- ja teollisuusaluevaltaisen osan osoittaminen tarkoituksenmu-

kaiseen käyttöön. 

1.4 Luettelo kaava-aineistosta ja selostuksen liiteasiakirjoista 

Kaava-aineisto: 
 Asemakaavakartta määräyksineen 1:2000 
 Asemakaavan selostus 

 
Selostuksen liitteet: 
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2: Poistettava kaava (1:2000; A4) 

Liite 3: Vastineraportti  

Liite 4: Tasohavainnekuva 1:2000 
Liite 5: Isoniemen asemakaavan luontoselvitys (FCG 2015) 
Liite 6a-c: Hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll, 7.11.2016) 
Liite 7: Asemakaavan seurantalomake 

1.5 Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista 

Hankkeeseen liittyvä pohjatieto- ja taustamateriaali: 

• Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys (hyväksytty 16.11.2009) 

• Kaavoituskatsaus 2014 

• Kaavoituskatsaus 2015 

• Mänttä-Vilppulan kaupungin strategia 2020 

• Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan selvitykset (FCG 2014-2017) 

• Mänttä-Vilppulan kehityskuva (Airix 2011) 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan (Ympäristörakennus Ahola Oy) 

aloitteesta. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.7.2014 (§ 226) käynnistää asema-

kaavan muutostyön Isonniemen teollisuusalueella. 

 

Kaavamuutoshankkeen kaavoitusprosessin viralliset vaiheet ovat seuraavat: 

 Vireilletulo: Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituskatsaus 2014, 24.11.2014 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 3.3. - 5.4.2016 

 Kaavaehdotus nähtävillä: 21.12.2016 - 27.1.2017 

 Kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely: 24.4.2017 § 26 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kaavamuutoksen aloitteen tekijän omistaman tontin 

laajentuminen pohjoiseen ja muutetaan Pikkupaanantien linjausta vastaavasti. Suunnittelualueen 

itäisen, ennestään vielä rakentumaton alue, joka poistuvassa kaavassa on ollut osoitettuna liike- 

ja teollisuusaluevaltaiseksi korttelialueeksi, osoitetaan nyt teollisuusalueeksi. Kaava-alueella si-

jaitsevan entisen kaatopaikan alue säilyy suojaviheralueena, mutta rajaus laajenee aavistuksen 

verran alkuperäisestä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava on valmis toteutettavaksi heti kun se on virallisesti vahvistettu. 

 

 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

 
Kuva 3. Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa (2010). 

 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Nykytilassa suunnittelualue on pääosaltaan rakentamatonta sekametsäaluetta. Alueen länsiosaan 

kortteliin 7058 sijoittuu kaksi Pikkupaanantiehen tukeutuvaa yritys-/ pienteollisuustoimintaa har-

joittavaa kiinteistöä. Muutoin pääosa Isonniemen teollisuusalueen toiminnasta sijoittuu rautatien 

pohjoispuolelle.  
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Keskiosassa suunnittelualuetta, välittömästi Satakunnantien pohjoispuolella, sijaitsee entinen 

kaatopaikka-alue. Suunnittelualueen ulkopuolelle lännessä jäävässä osassa korttelia 7058 sijait-

sevat Rautian toimitilat. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisema 

Suunnittelualue on teollisuus-, metsä- ja joutomaata, jolla ei ole mainittavia maisemallisia arvo-

ja. 

 

Pinnanmuodostus 

Suunnittelualueen maasto viettää loivasti itään. Suunnittelualue on korkeimmillaan alueen lou-

naiskulmassa (+113m) ja matalinta on suunnittelualueen itälaidalla (+104m). 

 

Kallio- ja maaperä 
Kallioperältään koko alue on granodioriittiä.  

 

Selvitysalueella maaperä (kuva 3) on pääosin hiekkamoreenia (Mr). Lisäksi alueella on kalliota 

(Ka) sekä saraturve/savi-aluetta (Ct/Sa). Alueen itäosassa on kartoittamatonta aluetta. 

 

 

Kuva 4. Maaperäkartta ja selite (lähde: Geologian tutkimuskeskuksen avoin maaperäaineisto).  

 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Alue on länsiosastaan rakennettua teollisuusaluetta ja muilta osin metsää ja joutomaata. Ihmisen 

toiminnan vaikutusta on koko alueella paljon nähtävillä. Osa alueen metsistä on kasvanut entisille 

pelloille, joissa on vielä toimivat sarkaojat. Vanhan kartan perusteella alueen kaakkoiskulmalla on 

ollut myös urheilukenttä. Kenttä on tällä hetkellä heinittynyttä joutomaata, jolle on varastoitu 

puutavaraa. Joutomaan ja entisten peltojen väliin jää kapealti puoliavointa hakamaata muistutta-

vaa aluetta.  

 

Entisen pellon reuna-alueella on pienialainen ympäristötaideteos, jossa oli kylvetty alueelle luon-

nonkasvien siemeniä. Pelloilla kasvaa ylispuina varttuva koivikko ja alla luontaisesti syntynyt ali-

kasvoskuusikko. Maapohja on rehevää ja vadelma ja mesiangervo ovat yleisiä. 

 

Sähkölinjan länsipuolinen sekametsä on valtaosin nuorta ja tiheää puolukka- ja mustikkatyypin 

kangasmetsää, jossa ei ole tehty metsätaloudellisia harvennuksia. Sähkölinjan itäpuolella metsä 

on varttunutta koivuvaltaista sekametsää. Puustoa ei ole erityisemmin hoidettu metsätaloudelli-

sessa mielessä, mutta lahopuuta ei ole vielä ehtinyt juurikaan muodostua alueelle. Paikoin on 

haaparyhmiä, joista ei löytynyt koloja. On mahdollista, että metsää on aikanaan laidunnettu, sillä 
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metsän rakenne on paikoin aukkoisempi kuin hoidetuissa talousmetsissä. Alueen laidunnushisto-

riasta ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Alueen itäosan metsikössä varttu-
nut koivu on valtapuuna, alikasvoksena luon-
taisesti syntynyt harventamaton kuusikko. 
(Kuva FCG:n luontoselvityksestä) 

 

 

Alueen keskivaiheilla on notkopaikka, josta on mahdollisesti otettu aikanaan soraa. Lehtomaises-

sa rinteessä on useassa kohdassa vanhoja jätekasoja: renkaita, astioita, metallipurkkeja jne. Jä-

terinteessä kasvaa myös seitsemän vanhan raidan ryhmä. Osa puista on jo kaatunut. Läpimital-

taan suurimmat raidat ovat 30–40 cm. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti herukoita. Notkon 

pohjalla on kausikosteita alueita, yksi kolokoivu ja paikalle on levinnyt haitallisista vieraslajeista 

jättipalsamia. 

 

Vuohijoki virtaa selvitysalueen koillispuolella. Aivan joen kupeessa on useamman neliömetrin laa-

juinen kivikasa, joka luontoselvityksen mukaan voi olla peräisin joen tai pellon raivauksesta tai 

radan rakentamisesta tai se voi olla peräisin jostain aiemmasta asuinpaikasta. Ennen kaavan hy-

väksymistä pyydetyn asiantuntija-arvion (arkeologi Kalle Luodon sähköpostiviesti 22.2.2017) 

mukaan kiviröykkiö vaikuttaa ojan oikaisun tai kunnostuksen yhteydessä syntyneeltä raivauskivi-

kolta, etenkin kun myöskään kasan päällä kasvava puusto ei vaikuta erityisen vanhalta.  

 

Selvitysalueella ei ole suojelualueita. Lähimmät suojelualueet ovat Mäntänvuoren luonnonsuoje-

lualue ja NATURA-alue (n. 3,7 km kaakkoon), Vuohisaaren luonnonsuojelualue (4,6 km etelä-

kaakkoon) sekä Elämäntaipaleen luonnonsuojelualue (n. 5,0 km luoteeseen).  

 

Selvitysalueen eläinlajisto koostuu todennäköisesti taajamien lähimetsille tyypillisistä pikkunisäk-

käistä. Lähtöaineiston perusteella selvitysalueella ei esiinny uhanalaista eläinlajistoa, luontodirek-
tiivin lajistoa tai muuta erityisesti suojeltavaa eläinlajistoa. Myöskään luontoselvityksen maas-
toinventoinneissa ei havaittu arvolajistoa.  
 
Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä, tosin inventointiajankohta ei lukeudu 
suositeltavaksi liito-oravan inventointiajankohdaksi (Sierla ym. 2004). Alueella on liito-oravan 

ruokailualueeksi soveltuvaa lehtipuuta kasvavaa sekametsää.  

 

Muista direktiivilajeista (mm. lepakot, viitasammakko) ei suoritettu laji- tai lajiryhmäkohtaisia in-

ventointeja. Lepakoiden esiintyminen alueella on mahdollista. Selvitysalueella ei ole muulle luon-

todirektiivin liitteen IV a mukaiselle lajistolle kuten saukolle tai viitasammakolle soveltuvia 

elinympäristöjä; Vuohijoki voi tosin toimia saukon kulkuyhteytenä vesistöjen välillä. Suurpetojen 

esiintyminen alueella on epätodennäköistä. 

 

Luontoselvityksen johtopäätöksenä on todettu, että selvitysalue on kauttaaltaan voimakkaasti 
ihmisvaikutteinen ja luonnontilaltaan selvästi heikentynyt. Alue on lisäksi osittain umpeen kasva-
vaa peltoa ja maaperässä on havaittavissa runsaasti jätettä. Alueen lähiympäristössä ainoa luon-
nonsuojelullisesti arvokas kohde on välittömästi kaava-alueen ulkopuolelle idässä sijoittuva Vuo-
hijoki puronvarsilehtoineen. Puro ja sitä reunustava lehtometsä suositellaan jätettäväksi raken-

tamatta ja puusto käsittelemättä. Vuohijokeen selvitysalueelta purkavien pintavesien laatuun tu-
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lee kiinnittää huomiota. Alueella sijaitsevalla ympäristötaideteoksella ei havaittu olevan erityisiä 
luontoarvoja. Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole havaittu olevan uhanalaista tai huomionar-
voista kasvi- tai eläinlajistoa. 
 

Vesiolosuhteet 

Mänttä-Vilppula kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Suunnittelualueen lähin vesistöalue, 

Melasjärvi sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä alueen eteläpuolella.  Melasjärvi on osa Kuoreve-

den valuma-aluetta. Lisäksi suunnittelualueesta koilliseen sijaitsee Monhanlahti reilun 2 kilomet-

rin etäisyydellä. Monhanlahti on osa Keurusselän valuma-aluetta. 

 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita tai merkittäviä virtavesiä. 

 

Hulevedet 

Suunnittelualueen pinnanmuodot viettävät itään eli pintavedet valuvat Vuohijokeen ja sitä myö-

den etelään Melasjärveen.  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen kahden rakennetun tontin rakennuskanta on tyypillistä pienteollisuusrakenta-

mista, jolla ei ole arvoja rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Kaava-alueen nykyistä 
rakennuskantaa: nykyinen kiin-
teistö 7058-2 Pikkupaanantien 
suunnasta nähtynä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kaava-alueen nykyistä 
rakennuskantaa: nykyinen kiin-
teistö 7058-3 Pikkupaanantien 
suunnasta nähtynä. 

 

 

Alueen itäpuolella Satakunnantien varressa sijaitsee entinen kaupungin lastenkoti Toukola. Ra-

kennus pihapiireineen on nykyisin yksityisessä omistuksessa ja vuodesta 1988 toiminut rekiste-

röitymättömän Ihmisyyden tunnustajat –liikkeen teosofisen yhteisön käytössä. Rakennusta kos-

kee yleiskaavan suojelumerkintä. 
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Asuminen ja väestö 

Suunnittelualueella asuu yksi henkilö (poikkeuslupa).  

 

Suunnittelualueen länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee teollisuustoiminnassa olevia korttelialueita. 

Kaava-alueen itäpuolella (n. 100m kaava-alueen rajasta ja 425m lähimmästä alueelle ennestään 

toteutuneesta rakennuksesta) sijaitseva entinen lastenkoti Toukola on asuinkäytössä. Suunnitte-

lualueelta etelään, Satakunnantien ja sen eteläpuolisen viheralueen eteläpuolella sijaitsee Ison-

niemen pientalovaltainen asuinalue. Liikennealueen leveys on noin 30 m ja viheralueen n. 45m. 

Etäisyys teollisuusalueen toteutuneista rakennuksista lähimpiin Isoniemen asuinalueen asuinra-

kennuksiin on noin 100 metriä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Suunnittelualueelta etelään, 
Satakunnantien ja viheralueen suun-
nittelualueesta erottamana sijaitsee 
Isonniemen pientalovaltainen asuin-
alue. 

 
 

Palvelut 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kunnallisia palveluita. Korttelissa 

7058 tontilla 1 Isonnevantien ja Pikkupaanantien kulmassa toimii Keskon Rautia-ketjun rauta-

kauppa. Kaava-alueelta lähin ravintola on radan pohjoispuolella teollisuusalueella toimiva lounas-

ravintola Pumppumestari, jonne etäisyys alueelta on n. 140 metriä. Radan pohjoispuolisella teol-

lisuusalueella toimii myös mm. katsastuspalveluja tarjoava yritys. 

 

 
Kuva 9. Suunnittelualueelle kuljetaan Isonnevantien alkupäässä sijaitsevan Rautian myymälän ohi. 
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Liikenne 

Korttelialueen liikenne tukeutuu kokoojakatuna toimivaan, suunnittelualueen länsipuolitse kulke-

vaan Isonnevantiehen. Katu liittyy etelässä Satakunnantiehen (seututie 347). Suunnittelualueen 

eteläpuolitse itä-länsisuunnassa kulkee Satakunnantien vartta Mäntän ja Vilppulan taajamien vä-

linen kevyen liikenteen väylä. Alueelle ei ole joukkoliikenneyhteyksiä. 

 

Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee Mäntän ja Vilppulan välinen rata. Rataosuudella ei nykytilan-

teessa ole henkilöliikennettä, ja tavaraliikenteen määräkin on vähäinen. 

 

Alueen pohjoisosan poikki itä-länsisuunnassa kulkee talvisin latu, joka kaava-alueen länsipuolella 

sijoittuu käytännössä Pikkupaanantien katualueen pohjoispuoliselle rata-alueelle.  

 

Tekniset verkostot 

Alueen verkostot on esitetty oheisissa kuvissa (kuvat 10 ja 11). Suunnittelualue on hyvin liitettä-

vissä alueellisiin vesihuolto-, kaukolämpö- ja sähköverkostoihin.  

 

 

 
Kuva 10. Sähköverkostokuvassa (Elenia Oy) pienjännitekaapelit on esitetty sinisellä ja keski-
jännitekaapelit punaisella. Sähkömuuntamon sijainti on esitetty sinisellä pisteellä.  
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Kuva 11. Vesihuollon ja kaukolämmön verkostokartta.  

 

Ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella heti korttelin 7058 itäpuolella sijaitsee entinen kaatopaikka. Alueen maaperän 

pilaantuneisuuden nykytilaa ei ole tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkemmin tutkittu, 

koska voimassaolevassa aiemmassa asemakaavassa määritetyn suoja-alueen (EV) käyttötarkoi-

tusta ei tulla tämän asemakaavan muutoksen yhteydessä muuttamaan eikä ko. alueelle osoitta-

maan rakentamista. 

 

Suunnittelualueeseen kohdistuvat ympäristöhäiriöinä myös radan ja Satakunnantien liikenteen 

melu sekä ympäröivän teollisuusalueen toimintojen mahdollisesti aiheuttama häiriö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Kuvaote Keskus-
taajaman osayleiskaavan 
meluselvityksestä kaava-
alueen kohdalta (FCG 2015); 
päiväajan melu. Kaava-
alueen likimääräinen sijainti 
on osoitettu kuvassa sinisel-
lä rajauksella. 
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Kuva 13. Kuvaote Keskus-
taajaman osayleiskaavan 
meluselvityksestä kaava-
alueen kohdalta (FCG 2015); 
yöajan melu. Kaava-alueen 
likimääräinen sijainti on 
osoitettu kuvassa sinisellä 
rajauksella. 

 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on Mänttä-Vilppulan kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta korttelia 7058, 

joka on yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Mänttä-Vilppula kuuluu Pirkanmaan liiton alueeseen. Pirkanmaalla ovat voimassa Pirkanmaan 1. 

maakuntakaava (vahv. 29.3.2007) ja Pirkanmaan 1. ja 2. vaihemaakuntakaava (8.1.2013, 

25.11.2013). Pirkanmaalla on vireillä uuden kokonaismaakuntakaavan laatiminen. Suunnittelu-

alueella ei sijaitse vaihemaakuntakaavoissa tarkasteltuja kohteita. 

 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu 29.3.2007) asemakaavan suunnittelualue on osoi-

tettu työpaikka-alueeksi (vaaleanpunainen rasteri ja kirjainmerkintä TP). Merkinnällä osoitetaan 

liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. 

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa myös asumista, jos siihen ei kohdistu ympäris-

töhäiriöitä. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee taajamatoimintojen aluetta (ruskea väri ja kir-

jainmerkintä A) sekä pohjois-eteläsuuntainen viheryhteystarve (vihreä katkoviiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Ote Pirkanmaan 1. maa-
kuntakaavasta. Asemakaavan muu-
tosalueen likimääräinen sijainti on 
osoitettu kartassa sinisellä soikiolla. 
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Kuva 15. Ote Pirkanmaan maa-
kuntakaavan 2040 kaavaehdotuksesta. 
Asemakaavan muutosalueen likimää-
räinen sijainti on osoitettu kartassa si-
nisellä soikiolla. 

 

 

Pirkanmaan uuden kokonaismaakuntakaavan laatiminen on käynnistetty vuonna 2011. Pirkan-

maan maakuntakaava 2040 korvaa vahvistuessaan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja voimassa 

olevat vaihemaakuntakaavat.  Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 27.3.2017 hyväksynyt maa-

kuntakaavan. Tullessaan voimaan tämä uusi maakuntakaava tulee korvaamaan Pirkanmaan 1. 

maakuntakaavan vaihemaakuntakaavoineen. 

 

Uutena merkintänä (verrattuna voimassa olevaan kaavaan) kaava-alueelle on osoitettu yhdys-

vesijohdon sijainnin osoittava merkintä. Alue kuuluu myös taajamien elinvoimaisuuden kehittä-

misvyöhykkeeseen (vaaleanpunaisella helminauhaviivalla osoitettu rajaus). Merkinnällä osoite-

taan Vilppulan aseman ja Mäntän keskustan muodostama yhtenäinen eheytyvän taajamaraken-

teen alue, jolla vahvistetaan kaupungin kulttuuri- ja matkailupalveluiden saavutettavuutta. Mää-

räykseen liittyvä kehittämissuositus kuuluu: ”Mänttä-Vilppulassa alueen maankäytön suunnitte-

lussa ja toteutuksessa tuetaan alueen kulttuuri- ja matkailupalvelujen sijoittumis- ja toiminta-

mahdollisuuksia. Alueen sujuvaan saavutettavuuteen eri liikkumismuodoilla tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota painottaen asemanseutuja.” 

 

Muilta osin asemakaava-alueeseen ei kohdistu muutoksia aiempaan verrattuna. 

 

3.2.2 Yleiskaava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Ote yleiskaavasta. Suunnittelu-
alueen rajaus on osoitettu kuvan keskellä 
mustalla rajauksella. 
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Mänttä-Vilppulan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (voimaantulopäivä 2.2.2001) asema-

kaavan suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolle saa rakentaa myös 

ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja (P-1). Suunnittelualueen itäpuolel-

la on lähivirkistysaluetta (VL). Isonniemen teollisuusalue (T) sijoittuu radan pohjoispuolelle. 

 

Mänttä-Vilppulaan ollaan laatimassa Keskustaajaman osayleiskaavaa (FCG), jonka suunnittelu-

alueeseen myös tämä asemakaava-alue kuuluu. Osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä 

3.12.2015 - 29.1.2016. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu voimassa olevaa asema-

kaavaa mukailleen palvelujen ja hallinnon (P) sekä teollisuuden alueeksi, jolla ympäristö aiheut-

taa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alueen keskellä sijaitsevan entisen kaatopaikan 

kohta on osoitettu suojaviheralueeksi (EV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Ote Keskustaajaman osayleis-
kaavan luonnoksesta (FCG 2015). Suun-
nittelualueen rajaus on osoitettu kuvan 
keskellä sinisellä rajauksella. 

 

3.2.3 Asemakaava 

 
Kuva 18. Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. Suunnittelualueen (asemakaavan muutosalue) rajaus 
on osoitettu kuvassa mustalla rajauksella. 
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Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta. Alueella ovat voimassa ase-

makaavat A1049 M91/84 (vahvistettu 18.4.1984) ja A1087 M105/87 (2.2.1987). Suunnittelualu-

een kohdalla kortteli nro 7060 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-

1) ja korttelit 7058 ja 7059 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (K-2).  

 

Kortteiden rakentamisoikeutta kuvaava tehokkuusluku on joko e=0,4 tai e=0,5. Kortteleiden 

7058 ja 7059 väliin jää suojaviheralue (EV). Korttelin 7059 ja suojaviheralueen väliin sekä kort-

teleiden 7059 ja 7060 väliin on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. Lisäksi suunnitte-

lualue kattaa Pikkupaanantien katualuetta. 

3.2.4 Muut aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 

Mänttä-Vilppulan kaupungin strategia 2020 ja Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 

Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategian 2020 (2011) maankäytön päämääränä on riittävien, laaduk-

kaiden ja monipuolisten kaavoitettujen tonttien turvaaminen vakituiselle ja vapaa-ajan asumisel-

le sekä elinkeinoelämälle suunnitelmallisesti ja vastuullisesti, yhdyskuntarakenne huomioon otta-

en. 

 

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on kaavatyön kuluessa 5.9.2016 hyväksynyt uuden kau-

punkistrategian vuosille 2016-2026. Uuden strategian päämääränä ovat asuinympäristön viihtyi-

syyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen, lähipalveluiden turvaaminen, elinkeinoelä-

män kehittäminen sekä yrittäjyyden ja työpaikkakehityksen edistäminen. 

 

Mänttä-Vilppulan kehityskuva  

Mänttä-Vilppulan kehityskuvan (Airix Ympäristö, 2011) tavoitteena on ollut luoda sellaiset maan-

käytölliset edellytykset, joilla tuetaan kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin kilpailu-

kykyä mm. asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja vapaa-ajantoimintojen kehittämisessä. Kehi-

tyskuvatyössä on vaihtoehtojen kautta etsitty Mänttä-Vilppulan paras yhdyskuntarakenne ja kaa-

voituksen toteuttamisjärjestys. 

3.2.5 Hankkeen aikana laaditut suunnitelmat ja selvitykset 

Hankkeen kuluessa on valmistunut seuraavaa kaavoitushankkeeseen liittyvää aineistoa: 

• Kaavoituskatsaus 2016 

• Isoniemen asemakaavan luontoselvitys (FCG 2015) 

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

• Hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll, 7.11.2016) 

 

Em. aineistot palvelevat kaavan lähtötietoaineistona. 

3.3 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestyksen 

16.11.2009. Rakennusjärjestys on kuulutettu voimaan 8.1.2010. Rakennusjärjestystä noudate-

taan 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 30.3.2015 (+ varmistus 

sähköpostitse 16.11.2016, että pohjakartta edelleen ajantasainen). Asemakaavan muutos laadi-

taan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-GK24 mittakaavaan 1:1000. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt yksityinen maanomistaja, Ympäristörakennus 

Ahola Oy. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueella sijaitsevan rakennusliikkeen 

omistaman tontin laajentuminen pohjoiseen sekä suunnittelualueen itäisen, vielä rakentumatto-

man, liike- ja teollisuusaluevaltaisen osan osoittaminen tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus on tehnyt 7.7.2014 (§ 226) päätöksen Isonniemen teollisuusalueen asemakaa-

vamuutoksen laatimisesta. Kaava on tullut vireille Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituskatsauk-

sen 2014 (24.11.2014, kh § 344) julkaisemisen yhteydessä. 

 

Hankkeesta laaditaan Ympäristörakennus Ahola Oy:n ja kaupungin välinen kaavoitus- ja maan-

käyttösopimus. 

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 vaikut-

taa. 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 jot-

ka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

 Mänttä-Vilppulan kaupunki 

 Pirkanmaan liitto 

 Pirkanmaan ELY- keskus 

 Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 

 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

 Elenia Oy 

 Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

 MW-kehitys Oy 

4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavamuutosluonnos asetettiin MRA 30 §:n 

mukaisesti julkisesti nähtäville 3.3.-5.4.2016 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutettiin KMV- 

ja Paikkakuntalainen -lehdissä ja aineisto oli nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla (tekni-

sen palvelukeskuksen 3. kerroksen ilmoitustaulu), Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kir-

jastoissa sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin internet-sivuilla www.manttavilppula.fi.  

 

Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide kaavaluonnosaineiston näh-

tävilläolon aikana. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydettiin kaavaluonnoksesta lausun-

not. Luonnosvaiheessa jätettiin kaksi osallisten kommenttia ja neljä viranomaislausuntoa. Kom-

menteissa kaavoitusaloitteen tekijä ilmaisi muutostoiveensa kaavaratkaisuun ja tämän naapuri 

kiinnostuksensa tonttinsa kohdalla katualueesta mahdollisesti vapautuvan maa-alueen lunastami-

sesta ja liittämisestä osaksi tonttiaan.  

 

Kaava-aloitteen tekijän kanssa on pidetty neuvottelut sekä ennen kaavahankkeeseen ryhtymistä 

että kaavan luonnosvaiheessa. Palautteet ja neuvottelun tulokset on huomioitu mahdollisuuksien 

http://www.manttavilppula.fi/
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mukaan kaavaehdotusta laadittaessa. Tiivistelmät palautteista vastineineen esitetään kaavaselos-

tuksen liitteenä olevassa vastineraportissa.  

 

Kaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 21.12.2016 – 27.1.2017. Nähtävilläolosta tiedotettin 

kuten edellä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kirjallisia muistutuksia ja viranomaisilta pyydettiin 

lausunnot. Kaavaehdotuksesta jätettiin kuusi lausuntoa, joiden sisältö on kuvattu kohdassa ”vi-

ranomaisyhteistyö”. Muistutuksia ei kaavaehdotuksesta jätetty. 

 

Kaavaehdotus vietiin edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto hyväksyi kaava-

ehdotuksen 24.4.2017 (§26). 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Kuten edellä on todettu, kaavan OAS- ja luonnosmateriaali oli julkisesti nähtävillä 3.3-5.4.2016 

ja siitä pyydettiin myös viranomaisten lausunnot. Lausuntoja jätettiin neljä kappaletta. Lausun-

noissa Elenia kertoi alueella sijaitsevien ilmajohtojen poistuvan maakaapeloinnin yhteydessä ja 

esitti kaavassa huomioon otettavaksi ehdotuksen uudesta kaapelireitistä. Lisäksi puistomuunta-

molle pyydettiin varaamaan alueelta sijainti. Liikennevirasto huomautti, että rautatien läheisyy-

teen istutettavien puiden tulee olla matalakasvuisia havupuita ja –pensaita. ELY-keskus esitti, et-

tä Vuohiojan uoma osoitettaisiin lähivirkistysalueena sen ympäristö säilyttäen. Hulevesien käsit-

tely täytyy hoitaa tonttikohtaisesti siten, että mahdolliset haitta-aineet saadaan erotettu sadeve-

sistä jo tonttialueella. Kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa. 

 

Vuohiojan uoma ja sen länsipuolinen metsäalue eivät sijaitse kaava-alueella eikä kaava-aluetta 

katsottu tarpeelliseksi laajentaa käsittämään näitä alueita. Uoman ympäristön merkintää viher-

alueeksi ei siis tehdä tällä kaavalla. Suojaetäisyys uomasta on tarkistettu ja arvioitu riittäväksi 

(reilu 40 m), kunhan tonttien istutettavaksi osoitettu alueen osa säilyy metsäisenä. Kaikilta muil-

ta osin lausunnoissa esiin tuodut asiat on otettu huomioon kaavaehdotuksen laadinnassa. 

 

Kaavaehdotuksesta pyydettiin nähtävilläoloaikana (21.12.2016 – 27.1.2017) lausunnot kaupun-

gin ao. hallintokunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta. Lausuntoja saatiin yhteensä kuusi 

kappaletta, joista kolmessa todettiin, ettei kaavaan ole huomautettavaa tai lausuttavaa. Pirkan-

maan liiton lausunnossa pyydettiin täydentämään maakuntakaavan 2040 ehdotusta koskevaa 

tekstiä kaavaselostukseen. Elenian lausunnossa tuotiin uudelleen esiin ehdotusvaiheessa jo huo-

mioon otetut uudet johtolinjat ja muuntamon sijainti. Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnossa 

pyydettiin tarkentavia tietoa kaava-alueen ulkopuolella Vuohiojan varressa sijaitsevasta kivi-

kasasta.  

 

Kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin on laadittu vastineet (liite 3, vastineraportti) ja kaa-

vaselostukseen tehty pyydetyt tekniset tarkistukset. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueella sijaitsevan rakennusliikkeen (kaavamuu-

toksen aloitteen tekijä) omistaman tontin laajentuminen pohjoiseen sekä suunnittelualueen itäi-

sen, vielä rakentumattoman, liike- ja teollisuusaluevaltaisen osan osoittaminen tarkoituksenmu-

kaiseen käyttöön. Alueelle sijoitetaan ET-aluevaraus pumppaamoa varten.  

 

Ehdotusvaiheeseen tarkentuivat tavoitteet lisäksi seuraavasti:  

 

Alueelle osoitetaan sijainti puistomuuntamoa varten sekä alueelle tulevan maakaapelin linjaus. 

Pikkupaanantie viedään kaavoitusaloitteen tekijän toiveen mukaisesti pidemmälle itään radan 

varressa ennen sen kääntymistä etelään. Näin korttelin 7058 nykyisen tontin 2 (kaavaehdotuk-

sessa tontti 7058-4) kohdalla katualueesta vapautuva maa-alue osoitetaan liitettäväksi tonttiin.  

 

Alueen itärajalla osoitetaan tonteille metsäisenä säilytettävä tontinosa. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Suunnitteluprosessi, alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Kaava-alueen maankäytön suunnittelu aloitettiin käymällä läpi suunnittelulle asetetut lähtökohdat 

ja kaavahankkeessa mukana olevien osapuolten asettamat tavoitteet. Suunnittelun lähtökohdista 

käytiin aloitusneuvottelu 15.4.2015. 

 

Alustavia idealuonnosvaihtoehtoja laadittiin kaksi, joissa merkittävin eroavaisuus perustuu alu-

eelle johtavan katulinjauksen sijaintiin. Vaihtoehdossa 1 (VE1, kuvat 19 ja 20) Pikkupaanantietä 

jatketaan itään radan varressa, vaihtoehdossa 2 (VE2, seuraavan sivun kuvat 21 ja 22) katu 

käännetään etelään kohti nykyisen, muutettavana olevan asemakaavan mukaista linjausta heti 

laajennetun tontin 7058-3 kierrettyään. Vaihtoehdoissa on eroa myös suojaistutusten osalta: 

VE1:ssa alueen reunoja kiertää istutettavaksi tontinosaksi osoitettu istutusalue, VE2:ssa suunnit-

telualueen itäosa on osoitettu viheralueeksi VL-merkinnällä. Käsivaraisin luonnoksin on havain-

nollistettu rakentamisen määrää ja sijoittumisen mahdollisuuksia ko. ratkaisuissa. 
 
 

 

Kuva 19.  Idealuonnos VE 1 kaavarunko 

 

 
Kuva 20.  Idealuonnos VE 1 havainnepiirros 
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Kuva 21. Idealuonnos VE 2 kaavarunko  

 

 
Kuva 22. Idealuonnos VE 2 havainnepiirros 

 

 

Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin idealuonnos VE2, jonka katuratkaisua kaavoitustyötä ohjaava 

kaupungin ohjausryhmä piti luontevampana ja paremmin toteutettavissa olevana. Kaava-alueen 

itärajalla sijaitseva puusto päätettiin osoittaa kaavassa kuitenkin VE1:ssa esitetyn mukaisesti 

tontilla sijaitsevaksi istutettavaksi alueeksi luonnoksen VE2 lähivirkistysalueen sijaan.  

4.5.2 Asemakaavaluonnos  

Asemakaavaluonnos laadittiin edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Asemakaavalla mah-

dollistettiin tontin 7058-3 laajentaminen pohjoiseen kohti rataa (säilyttäen kuitenkin tontilleajo 

nykyisellään) ja Pikkupaanantien linjauksen muuttaminen vastaavasti. Uusi kortteli 7069 osoitet-

tiin teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 

vaatimuksia. Korttelin etelä- ja länsireunoille osoitettiin istutettavat tontinosat ja pohjoispuolelle 

istutettava puurivi ja rasitteena radan varressa kulkeva kävely- ja latureitti.  

 

Sähkölinjan alle Pikkupaanantien varteen osoitettiin tilavaraus mahdollista alueelle sijoittuvaa 

muuntamoa varten ja Pikkupaanatien päähän kääntöpaikan yhteyteen tilavaraus mahdollista 

pumppaamoa varten.  
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Entisen kaatopaikan kohdalla on muutettavassa kaavassa ollut osoitettuna EV-aluevaraus, joka 

kaavaluonnoksessa esitettiin säilytettäväksi ja laajennettavaksi aiemmasta hieman Pikkupaanan-

tien muuttuvalta linjaukselta vapautuva maa-alan liittyessä sen luoteiskulmaan.  

 

 

 
Kuva 23. Asemakaavaluonnos 

 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta kaava on työstetty edelleen kaavaehdotukseksi. 

4.5.3 Asemakaavaehdotus  

Asemakaavaehdotus on laadittu kaavaluonnoksesta saatujen palautteiden ja kaavoitusaloitteen 

tekijän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.  Kaavaehdotukseen muutettiin Pikkupaanaantien 

katulinjausta niin, että katu jatkuu pidemmälle radan viertä. Näin korttelia 7058 saatiin laajen-

nettua. Kaavaehdotuksessa huomioitiin ilmajohtojen muuttuva tilanne johtovarausmerkinnöissä 

ja tarve puistomuuntamoille. Puurivi rautatien läheisyydestä poistettiin ja lisäksi tarkennettiin 

suojaetäisyyttä Vuohijoen uomasta sekä lisättiin velvoite hulevesien käsittelystä tonteilla. 

 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavaselostukseen on tehty teknisiä tarkennuksia, mm. li-

sätty ehdotusvaiheen nähtävilläoloa ja palautteita koskevat tiedot. Kaavaehdotuksesta saadusta 

palautteesta ei syntynyt muutostarpeita kaavaratkaisuun, joten nähtävillä ollut aineisto vastaa 

hyväksyntään menevää ratkaisua ja sen rakenteen tarkempi kuvaus on esitetty selostuksen seu-

raavassa luvussa.  
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Kuva 24. Asemakaavaehdotus 

 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavalla mahdollistetaan nykyisten tonttien 7058-2 ja 3 laajentaminen pohjoiseen kohti 

rataa ja Pikkupaanantien linjauksen muuttaminen kulkemaan radan vartta itään ja sieltä etelä-

kaakkoon. Tonttirajojen muutoksen yhteydessä myös tonttinumerot muuttuvat, uudet numerot 

ovat 7058-4 ja 7058-5. 

 

Kaavalla muodostuu laajentuneen liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheutta-

mattoman teollisuuden korttelialueeksi osoitetun tontin 7058-6 lisäksi uusi kortteli 7069, joka 

osoitetaan niin ikään ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden korttelialueeksi. Korttelin 

7069 itäreunaan osoitetaan metsäisenä säilytettävä alueen osa suojavyöhykkeeksi Jokipuiston 

suuntaan. TY-korttelialueilla ulkovarastointiin käytettävät alueen osat on suojattava tarkoituk-

seen soveltuvin aitauksin ja rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen tai va-

rastointiin, säilytettävä metsäisinä.  

 

Liittymäkieltomerkinnällä osoitetaan Pikkupaanantien varresta ne osat, joille tonttiliittymien si-

joittamista ei sallita. 

 

Pikkupaanantien varteen osoitetaan tontin 7058-4 rasitteena tilavaraus mahdollista alueelle si-

joittuvaa muuntamoa varten (en) ja Pikkupaanatien päähän kääntöpaikan yhteyteen kortte-

lialuevaraus mahdollista pumppaamoa varten (ET).  

 

Entisen kaatopaikan kohdalla on muutettavassa kaavassa ollut osoitettuna suojaviheralueen (EV) 

aluevaraus, joka tällä kaavalla säilytetään. Myös maantien varsi tästä itään osoitetaan suojavihe-

ralueeksi. 

 

Asemakaavamuutosalueen tonttijako laaditaan erillisenä ja sitovana. 
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5.1.1 Mitoitus  

 

muutettava kaava 
pinta-ala rak.oik. 

e=  
m2 k-m2 

K-2 19955 7982 0,4 

T-1 29756 11902 0,4 

EV 9371 - - 

katualue 7974 - - 

yht. 67056 19884 0,3 

    

hyväksyttävä kaava  
pinta-ala rak.oik. 

e= 
m2 k-m2 

K-2 17213 6886 0,4 

TY-1 30836 12334 0,4 

ET 395 - - 

EV 11308 - - 

katualue 7304 - - 

yht. 67056 19220 0,29 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Koska kyseessä on teollisuusalue, ympäristön laadulle ei aseteta erityisiä vaatimuksia. Alueen 

itäreunassa edellytetään puuston säilyttämistä näkösuojana viereisen viheralueen vastaisille ton-

tin sivuille. Muiden tonttien osalta alueen uusi rakentaminen ei näy muualle kuin radan ja sen 

pohjoispuolella jatkuvan teollisuusalueen suuntaan. Kerrosluku on alueella rajattu maksimissaan 

kahteen, joten rakennukset eivät nouse puustoa korkeammiksi. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaava mahdollistaa Isonniemen teollisuusalueen laajenemisen nykyisestä. Sama vaikutus on ollut 

jo aiemmalla asemakaavalla, jonka mukainen rakentaminen ei kuitenkaan ole toteutunut. To-

teutuessaan kaava muuttaa nykyisin rakentamattoman metsä- ja joutomaa-alueen rakennetuksi 

teollisuusalueeksi. 

 

Alue ei nykyisellään ole varsinaista virkistyskäyttöön osoitettua aluetta, mutta alueen kautta ra-

dan vartta pitkin on jatkossakin mahdollista viedä latureitti. Virkistysolosuhteet siis säilyvät tältä 

osin, vaikka ladun sijainti siirtyy nykyisestä hieman pohjoisemmas. 

 

Verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa pääosa alueesta on vielä rakentamatonta, alueen yh-

dyskuntarakenne tiivistyy ja alueelle syntyy uusia työpaikkoja. Alueen toteutuminen tuo teolli-

suusrakentamista aiempaa lähemmäs Toukolan kiinteistöä. 

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Alueen rakentumisen myötä nykyinen metsäinen ympäristö muuttuu rakennetuksi ja suurelta 

osin päällystetyksi ympäristöksi. Korttelin 7069 tonttien itäreunassa säilytetään kaistaleet tontte-

ja metsäisenä Vuohijoen suojaamiksi. EV-alueeksi osoitettu korttelialue kaava-alueen keskivai-

heilla säilyy entisellään. Muilta osin pääosa alueen nykyisestä puustosta tulee kaavan toteutuessa 

poistumaan. Puuston poistuminen vaikuttaa osaltaan alueen ilmavirtauksiin, valoisuuteen, lumen 

kertymiseen yms. tekijöihin, jotka puolestaan osaltaan muokkaavat alueen pienilmastollisia olo-

suhteita sekä kasvien ja eläinten elinolosuhteita. 

 

Alue viettää itään kohti Vuohijokea. Hulevedet viivytetään ja mahdollisuuksien mukaan imeyte-

tään tontilla, jotta alueen hulevedet eivät vaikuttaisi Vuohijoen vedenlaatuun. 
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5.3.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen 

Kaava mahdollistaa uusien teollisuus- ja varastorakennusten rakentamisen alueelle. Uusien toi-

mijoiden myötä alueen käyttäjien ja liikenteen määrät lisääntyvät. Kaava sallii alueelle sijoittuvan 

hyvinkin monenlaista toimintaa ja toteutuva liikenteen määrä riippuu vahvasti alueelle tulevista 

toimijoista. Tarkkojen liikennemäärien ennustaminen on mahdotonta ennen kuin tiedetään tule-

vien toimijoiden toiminnan laatua ja määrää tarkemmin. Koska uusia tontteja ei kaavalla kuiten-

kaan synny kuin neljä, ei liikennemäärien muutos alueella muodostu merkittäväksi.  

 

Alueelle voidaan arvioida sijoittuvan noin yksi työpaikka jokaista 120 k-m2 kohti. Tällöin kaava 

mahdollistaisi alueelle sijoittuvan 160 työpaikkaa. Jos oletetaan, että jokainen työntekijä kulkee 

töihin autolla, puolet käy lounaalla alueen ulkopuolella ja lisäksi alueella asioi keskimäärin 200 

asiakasta päivässä, syntyy henkilöajoneuvoliikennettä yhteensä noin 880 ajoneuvomatkaa vuo-

rokaudessa. Raskaan liikenteen määräksi voidaan lisäksi arvioida keskimäärin 4 ajoneu-

voa/tontti/vrk eli yhteensä uutta liikennettä 12 raskasta ajoneuvoa eli 24 raskaan ajoneuvon 

ajomatkaa vuorokaudessa.  

 

Ajoneuvoliikenteen prosentuaalinen kasvu verrattuna nykyiseen on huomattava, mutta konkreet-

tinen lisäys ei määränä kovin suuri. Nykyisten Isonevantien ja Satakunnantien liittymien tai väy-

lien kapasiteettiin liikenteen lisääntymisellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta. Liikenne-

määrät eivät ole niin isoja, että uuden kaava-alueen liikenne esimerkiksi vaikeuttaisi kääntymistä 

Satakunnantieltä etelään Isonniementielle kohti asuinaluetta. 

5.3.4 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan 

Kaava-alueen uusi rakentaminen vaikuttaa ratakäytävän varren näkymiin sekä alueen sisäisiin 

näkymiin (puuston poistuessa avautuvat näkymät alueen tonteilla). Muutoin kaavan toteutumi-

sella ei ole vaikutusta kaupunkikuvaan tai maisemaan, sillä etelään ja itään alueen reuna-alueet 

säilyvät puustoisina ja lännessä alue rajautuu ennestään rakentuneeseen tonttiin. 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava mahdollistaa uusien teollisuusyritysten sijoittumisen alueelle. Alueelle sijoittuvan teollisuu-

den laadun rajaamisella TY-merkinnällä toimintaa, joka ei saa aiheuttaa ympäristölle häiriötä, py-

ritään ympäristölle aiheutuvien vaikutusten minimointiin. Alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, josta 

aiheutuisi merkittävää melu-, pöly- tai muuta saastetta ympäristöön.  

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavaan liittyvät seuraavat asemakaavamerkinnät ja – määräykset: 
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5.6 Nimistö 

Kaavalla ei osoiteta alueelle uutta nimistöä. 

 

 

6. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kun kaava on vahvistunut. 

 


