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YLEISTÄ 
 

Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut maan-
käyttö- ja rakennuslaki. Laki koskee alueiden käyttöä, suunnittelua ja rakentamista. Tar-
kemmat säännökset ja määräykset alueiden käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maan-
käyttö-ja rakennusasetukseen sekä ympäristöministeriön asetuksiin. 
 
Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä. 
Rakentamista koskevat, maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet 
sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. 

KÄSITTEITÄ 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 

Lain tavoitteena on järjestää alueidenkäyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hy-
välle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun 
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä 
olevissa asioissa (MRL 1 §). 

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 895/1999)   

Maankäyttö- ja rakennusasetus on maankäyttö- ja rakennuslakia täsmentävä tai täydentävä säädös. 

Maakuntakaavassa määritellään maankäytön suuret linjat. Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen 
suunnitelman alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakentamisen periaatteista maakunnassa tai sen osa-
alueella. Kaava ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet huomioi-
den. Maakuntakaavan laatii alueellamme Pirkanmaan liitto (MRL 27 § ja 28 §). 

Yleis- ja osayleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava toimii ohjeena yksityis-
kohtaisemmalle asemakaavoitukselle. Yleiskaava voidaan laatia myös useamman kunnan yhteisenä 
(MRL 35 §, 46 §). 

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. Asemakaavassa osoitetaan mm. 
alueen käyttötarkoitus, sallittu rakennusoikeus, kerrosluku sekä muita yksityiskohtaisia rakentamisen 
ehtoja. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta (MRL 50§). 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallista oloista johtuvia määräyksiä. Määräykset voivat koskea 
mm. rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäris-
töön jne. (MRL 14 §). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista ja tavoit-
teista sekä aikataulusta, vuorovaikutusmahdollisuuksista ja vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). 

Osallinen tarkoittaa maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava 
saattaa vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitellussa käsi-
tellään (MRL 62 §). 

Poikkeamisluvalla kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen MRL:ssa säädetyistä tai sen no-
jalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä määräyksistä, kiel-
loista ja rajoituksista (MRL 171 §). 
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KAAVATASOT 
 

 
 

KAAVAPROSESSI 
 

 
 
 

Asemakaava
Asemakaava Ranta-asemakaava

Yleiskaava
Kuntien yhteinen 

yleiskaava
Kunnan (strateginen) 

yleiskaava
Osayleiskaava

Maakuntakaava

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Vireilletulo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS)

• asetetaan nähtäville

• 1. viranomaisneuvottelu tarvittaessa

• Mahdollinen yleisötilaisuus

Valmisteluvaihe: Kaavaluonnos

• Kaavaluonnos asetetaan nähtäville

• Mielipiteet ja viranomaisten lausunnot 

• Mahdollinen yleisötilaisuus tai työpaja

Kaavaehdotus

• Nähtävillä 30 vuorokautta

• Muistutukset ja viranomaisten lausunnot

• Mahdollinen yleisötilaisuus

• 2. viranomaisneuvottelu tarvittaessa

Kaavan hyväksyminen

• Hyväksyminen/muutoksenhaku
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KAAVAPROSESSI MÄNTTÄ-VILPPULASSA 
 

Kaavaprosessi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen (MRA) määräyksiin. 
 
Vireilletulo 
Uudet kaavahankkeet voidaan saattaa vireille kaupunginhallituksen päätöksellä joko kaavoi-
tuskatsauksen hyväksymispäätöksen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaavahankkeen käynnistyessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on asiakirja, jolla osallisille kerrotaan kaavahankkeen tavoit-
teista, lähtökohdista, osallistumismahdollisuuksista ja hankkeen aikataulusta. Kaavahank-
keesta voidaan tarvittaessa järjestää viranomaisneuvottelu. 
 
Kaavan valmistelu- eli luonnosvaihe 
Kaavoitettavasta alueesta laaditaan ensin alustava suunnitelma, kaavaluonnos. Kaavaluon-
nos tai kaavaluonnokset asetetaan nähtäville ja siitä/niistä pyydetään tarvittaessa lausunnot 
viranomaisilta. Kaavaluonnoksia voidaan asettaa nähtäville useampia, jos halutaan verrata 
maankäytöllisien ratkaisujen vaihtoehtoja. Osallisilla on mahdollisuus mielipiteensä esittä-
miseen suullisesti tai kirjallisesti nähtävilläoloaikana. Mielipiteisiin laaditaan vastineet. En-
simmäinen viranomaisneuvottelu voidaan järjestää myös kaavaluonnosvaiheessa. 
 
Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus tehdään huomioiden mahdollisuuksien mukaan luonnosvaiheessa saadut 
mielipiteet sekä viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotus sisältää kaavakartan merkintöi-
neen, kaavaselostuksen ja kaavoitettavaa aluetta koskevat selvitykset. Kaavasta järjestetään 
tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu ennen ehdotuksen nähtäville asettamista. Kaava-
ehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot vi-
ranomaisilta, ja osallisilla on mahdollisuus jättää ehdotuksesta kirjallinen muistutus. Muistu-
tuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Ehdotukseen tehdään tarvittavat tarkistukset en-
nen kaavan viemistä hyväksyntään. 
 
Kaavan hyväksyminen 
Yleis- ja asemakaavat hyväksyy Mänttä-Vilppulassa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituk-
sen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan paikallislehdissä, kaupungin internetsi-
vuilla sekä ilmoitustaululla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto 
niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä pyytäneet, ja jättäneet osoit-
teensa. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta tekee päätöksen kaupunginhallitus. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
Kun kaavan eri vaiheet asetetaan nähtäville, siitä ilmoitetaan vähintään yhdessä paikallisleh-
dessä, kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä tarvittavassa laajuudessa myös kir-
jeitse. 

Internet-sivut: https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/  

Paikallislehti: KMV-lehti 

Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituspalvelut: Seppälän puistotie 15, 3. kerros  
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KAAVOITUSKATSAUS 2019 JA VIREILLE TULEVAT KAAVAT 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia 
katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-
asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhy-
esti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on 
välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen va-
rattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen 
kannalta sopivalla tavalla. 
 
Vuoden 2019 kaavoituskatsauksen yhteydessä esitetään käynnistettäväksi Kolhon Onne-
lanmäen asemakaavanmuutosta, joka koskee osaa Karhuntien ja Ilvestien alueista. Lisäksi 
Rusinniemen korttelien 142 ja 151 asemakaavamuutos on laajennettu koskemaan koko 
Mäntän koulukeskuksen aluetta. Kaavoituskatsauksen ulkopuolelta saatetaan käynnistää 
ohjelman ulkopuolisia, kiireellisiä hankkeita, jotka saattavat muuttaa kaavoituskatsauksessa 
olevien töiden aikataulua. Kaavoituspäätöksen tällaisten hankkeiden osalta tekee kaupun-
ginhallitus.  
 

  

MAAKUNTAKAAVOITUS 
               Lähde: Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2019 
 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 
 
Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on maankäyttö- ja raken-
nuslain mukainen kokonaismaakuntakaava. Siinä on käsitelty maakunnan keskeiset maan-
käyttökysymykset. Näitä ovat kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tär-
keät osa-alueet, muun muassa keskusta-alueet, palveluiden alueet, vähittäiskaupan suuryk-
siköt, asuin- ja työpaikka-alueet, liikenteen ja logistiikan verkostot ja alueet, teknisen huol-
lon verkostot ja alueet (mukaan lukien vesi- ja jätehuolto sekä energiahuolto), virkistys- ja 
suojelualueet, viheryhteydet sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. 
 
Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan keväällä 2017. Hyväksymistä 
koskevasta päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 12 valitusta. Valitusajan 
päätyttyä maakuntahallitus päätti MRL 201 §:n nojalla maakuntakaavan voimaantulosta 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Voimaantulopäätöksestä kuulutettiin 8.6.2017. Hal-
linto-oikeus teki syyskuussa 2017 asiasta välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanon 
kieltämiseen ei ilmennyt aihetta. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä maakuntakaa-
vaa koskevista valituksista 24.4.2019. Päätöksen mukaan Pirkanmaan maakuntakaava on 
voimassa sellaisenaan niin kuin siitä on päätetty maakuntavaltuustossa keväällä 2017. Maa-
kuntakaavaan voi tutustua osoitteessa: https://kartta.pirkanmaa.fi/ 
 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 toteuttaminen 
 
Vuoden 2019 aikana Pirkanmaan liitossa edistetään maakuntakaavan mukaisia strategisen 
maankäytön kehittämishankkeita. Näihin lukeutuvat muun muassa Tampereen läntisten 
hankkeiden (järjestelyratapihan siirron, valtatien 3 oikaisun ja 2-kehän) jatkosuunnittelun 
edistäminen sekä pääradan ja raideliikenteen kehittäminen. Puu- ja biomassaterminaalien 

https://kartta.pirkanmaa.fi/
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käyttöönottoa ja verkoston kehittämistä edistävän yhteishankkeen toteutus jatkuu vuoden 
2019 lopulle. Varautuminen vaihemaakuntakaavoitukseen Kokonaismaakuntakaavan val-
mistuttua on maakuntahallituksessa käyty alustavaa keskustelua vaihemaakuntakaavoituk-
sesta. Jatkokeskustelua kaavoitustarpeesta on käyty Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunni-
telma- ja vaihemaakuntakaavatyön ohjausryhmässä, jossa todettiin mm. ilmastonmuutok-
seen sekä bio- ja kiertotalouskysymyksiin liittyvien teemojen ajankohtaisuus. Vuoden 2019 
aikana ratkaistaan, edellyttävätkö ko. teemoihin liittyvät jatkotarkastelut ja -selvitykset 
myös maakuntakaavatasolla esitettäviä suunnitteluratkaisuja.  
 
Pirkanmaan liiton yhteistyö kaavoituksessa ja muissa hankkeissa 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti yleiskaavaehdotuksista sekä tarpeen mu-
kaan myös asemakaavaehdotuksista tulee pyytää maakunnan lausunto. Yleiskaavoja laadit-
taessa kunnan ja maakunnan liiton yhteistyö jo suunnitelman valmisteluvaiheessa on tär-
keää maakunnallisten ja paikallisten näkemysten yhteen sovittamiseksi, ja jotta maakunta-
kaavan keskeiset periaatteet ja tavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen. Tätä voidaan edis-
tää esimerkiksi yhteisin työneuvotteluin. Myös asemakaavan laadinnassa maakunnallisesti 
merkittävät asiat tulee ottaa huomioon. Mikäli asemakaavoitettavalla alueelle ei ole oi-
keusvaikutteista yleiskaavaa, tai se on vanhentunut tai asemakaava koskee maakunnalli-
sesti merkittäviä asioita, tulee Pirkanmaan liitolta pyytää lausunto. Pirkanmaan liitto on 
osallinen myös, mikäli asemakaavan ratkaisu poikkeaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan rat-
kaisusta ja maakuntakaavan tavoitteista. Näissä tapauksissa jo asemakaavan valmisteluvai-
heessa kannattaa järjestää yhteisiä työneuvotteluja tai pyytää kommentteja kaavasuunni-
telmasta. Lausuntopyyntötarvetta ei ole merkitykseltään vähäisissä asemakaavahankkeissa. 
 
Vuoden 2019 hankkeet ja työkokonaisuudet  
 
Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma  
 
Pirkanmaan liiton koordinoima maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma kokoaa 
maakunnan liikenteen keskeiset kehittämistarpeet. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä 
kuntien ja valtion viranomaistahojen kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys-
työnä on laadittu selvityksiä muun muassa digitalisaation roolista sekä liityntäpysäköinnin 
kehittämisestä Pirkanmaalla. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen tapaa ja jul-
kaisualustaa sekä mahdollisia uusia yhteistyötahoja selvitetään vuonna 2019. Liikennejär-
jestelmän kehittämisen toimintalinjat on ryhmitelty kahteen pääteemaan: Pirkanmaan ul-
koista kilpailukykyä edistäviin toimenpiteisiin ja maakunnan asukkaiden arjen sujuvuutta ja 
turvallisuutta palveleviin toimenpiteisiin. Matkaketjut ja liityntäpysäköinti, logistiset kulje-
tukset ja citylogistiikka, maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen sekä digi-
talisaatio on nostettu päivityksen kärkiteemoiksi. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuun-
nitelman laadinta alkaa vuonna 2019. Työtä seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Pirkanmaan aluetietopalvelu  
 
Palvelussa tarjotaan avoimia paikkatieto- ja selvitysaineistoja asukkaille, yrityksille ja asian-
tuntijoille Pirkanmaalla. Tämä on osa Pirkanmaan liiton INSPIRE velvoitetta (direktiivi). Di-
rektiivillä pyritään yhdenmukaistamaan tuotettua paikkatietoaineistoa, jotta sen käyttämi-
nen helpottuisi ja kustannukset laskisivat. Palvelussa voi tutustua erilaisiin aineistoihin, ku-
ten asumiseen ja rakentamiseen, väestökehitykseen sekä Pirkanmaan ympäristöohjelmaan. 
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Aineistot ovat myös ladattavissa vuoden lopussa julkaistussa latauspalvelussa. Palvelua ke-
hitetään yhteistyössä ELY- keskuksen ja Tampereen kaupunkiseudun kanssa jatkuvan kehit-
tämisen periaatteilla. Palvelu osoitteessa https://tieto.pirkanmaa.fi  
 
Luonnonkivilouhimoiden sivukivien hyötykäyttöä edistävä hanke  
 
Luonnonvarojen osalta käynnistetään EAKR-rahoitteinen luonnonkivilouhimoiden sivuki-
vien hyödyntämistä ja maarakentamisen resurssitehokkuutta sekä materiaalikoordinointia 
edistävä hanke, jonka toteutus jatkuu alkuvuoteen 2020. Hankkeessa tuotetaan avoin kart-
tapohjainen tietopalvelu, kehitetään toimintamalleja sekä luodaan toimijoiden välisiä ver-
kostoja louhimoiden ja maarakentamisen resurssitehokkuuden lisäämiseksi.  
 
Raideliikenteen kehittäminen 
 
 Pirkanmaan liitolla on aktiivinen rooli Päärata+ ryhmän toiminnassa. Kyseessä on kuuden 
maakunnan yhteistyöalusta ja hanke, jolla edistetään raideliikenteen kehittymistä päära-
dalla ja siihen kytkeytyvillä yhteysväleillä. Keskiössä ovat pääradan kapasiteetin nosto sekä 
henkilö- ja tavarakuljetusten sujuvoittaminen. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne-
viranomainen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä sekä Pirkanmaan liitto ovat il-
maisseet yhdessä alueen kuntien kanssa kiinnostuksensa osallistua liikenne- ja viestintämi-
nisteriön pilottiyhteistyöhön, jossa on tavoitteena kehittää raideliikennettä. Hankkeessa on 
tarkoitus kokeilla kokonaan uutta liikennettä ja kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapa-
osuutta sekä matkustajamääriä. Ministeriö on valinnut pilottialueiksi xxxx. 
 
Yhteishankkeet 
 
Pirkanmaan liitto osallistuu ja toteuttaa vuonna 2019 erilaisia maankäytön, liikenteen ja 
ympäristön suunnittelu- ja kehittämishankkeita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Näitä 
ovat esimerkiksi: 
 
Paikkatietoalustan Maakunta-osahanke 
 
Pirkanmaan liitto osallistuu Paikkatietoalusta-hankkeen Maakunta-osahankkeen koordi-
nointiin yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Paikkatie-
toalusta-hanke yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne myös yri-
tysten ja yhteisöjen saataville. Maakunta-osahankkeessa luodaan maakuntien tiedonhal-
linta- ja toimintaprosesseja tukevat paikkatietopalvelut osaksi alustakokonaisuutta. Hank-
keessa tehdään yhteistyötä laajasti eri toimijoiden (maakuntien liitot, ELY-keskukset, kun-
nat, yritykset) kanssa. Kokonaisvastuu hankkeesta on maa- ja metsätalousministeriöllä. 
 
Puu- ja biomassaterminaalien kehittäminen 
 
 Puu- ja biomassaterminaalien käyttöönottoa ja verkoston kehittämistä edistävässä yhteis-
työhankkeessa tuotetaan tietoa terminaalien ja kuormauspaikkojen rakentumisen edistä-
miseksi ja toimintamallien kehittämiseksi. Muutokset energialähteiden ja -raaka-aineiden 
käytössä edellyttävät ennakointia myös näiden logistisissa ratkaisuissa. Pirkanmaan liiton, 
Metsäkeskuksen, ELY:n, kuntien sekä metsä- ja energiatoimijoiden yhteishankkeessa on 
koottu terminaalien ja kuormauspaikkojen taustatietoja sekä kartoitettu uusia sijainteja 
verkoston toiminnallisuuden ja raaka-ainehuollon näkökulmasta. Osana hanketta tarkastel-
laan toimintojen liikenteellisiä vaikutuksia ja tiestön mahdollistavuutta optimaalisille kulje-
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tuksille. Hankkeen lopputuotteena syntyy Pirkanmaan aluetietopalveluun avoin karttapoh-
jainen palvelu, jonka avulla myös kunnat voivat helpommin suunnitella omaa alueidenkäyt-
töään tämänkaltaiseen logistiikkaan ja toimintoihin liittyen. 

 

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN KAAVOITUS 

KAAVOITUSTILANNE 

Mänttä-Vilppulan alueella on yleiskaavoitettua aluetta yhteensä 32 447 ha. Yleiskaavat on 
laadittu taajamien osalla pääosin oikeusvaikutuksettomina. Mäntän taajaman alueella on 
voimassa Mäntän osayleiskaava vuodelta 2001 ja Vilppulan alueella Vilppulan osayleiskaava 
vuodelta 1990. Oikeusvaikutteisina kaavoina on laadittu Korvensyrjän - Kortepoukaman 
osayleiskaava 2007, Pohjaslahden rantaosayleiskaavan muutos ja kyläosayleiskaava 2012. 
Pääosilla ranta-alueista on niin ikään voimassa oikeusvaikutteiset rantaosayleiskaavat 
(Mänttä 1993 ja Vilppula 2004).  

Asemakaavoitettua aluetta on Mäntän, Vilppulan ja Kolhon taajamien alueella yhteensä noin 
2 335 ha. Kaavoitustilanne Mänttä-Vilppulan alueella on esitetty oheisessa kartassa.  
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VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT  

 Mäntän osayleiskaava (2.2.2001, oikeusvaikutukseton) 
 Vilppulan osayleiskaava (25.10.1990, oikeusvaikutukseton) 
 Korvensyrjän - Kortepoukaman osayleiskaava (21.9.2007, oikeusvaikutteinen) 
 Mäntän rantaosayleiskaava (8.1.1993, oikeusvaikutteinen) 
 Vilppulan rantaosayleiskaava (1.7.2004, oikeusvaikutteinen) 
 Pohjaslahden rantaosayleiskaavan muutos ja kyläosayleiskaava (3.5.2012, oikeus-

vaikutteinen) 

 

MAANKÄYTTÖÄ OHJAAVAT SUUNNITELMAT 

 
Mänttä-Vilppulan kehityskuva

 
 

Mänttä-Vilppulan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja toimintojen kehityksen ohjaamiseksi 
laadittiin vuosien 2010 - 2011 Mänttä-Vilppulan kaupungin kehityskuva. Kehityskuvatyöllä 
muodostettiin kaupungin maankäytön tilannekuva, tavoiteltava rakennemalli ja maankäytön 
painopistealueet sekä tulevaisuudessa kaavoitettavat kohteet. Kehityskuva ohjaa Mänttä-
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Vilppulan kaavoitusta ja muuta maankäytön kehittämistä. Kehityskuvatyönpohjalta syven-
nettiin kaupungin jo aiemmin laadittua strategiaa. Kehityskuvatyössä olivat mukana alueen 
päättäjät, yrittäjät, viranomaiset, nuoret, seniorit ja muut kuntalaiset. Mänttä-Vilppulan ke-
hityskuva ei ole MRL: n mukainen kaava vaan yhteinen näkemys kaupungin kehittämisestä. 
Kehityskuvatyön tuloksena laadittiin loppuraportti, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
19.3.2012. Kehityskuvatyötä laati konsulttina AIRIX Ympäristö Oy Espoosta.  

 

Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 

 
Kaupunginvaltuuston 5.9.2016 hyväksymä kaupunkistrategia on tavoitteellinen tulevaisuu-
densuunnitelma, jossa kuvataan kaupungin tahtotila sekä toiminnan keskeiset päämäärät. 
Strategiassa kerrotaan, miltä kaupungin halutaan näyttävän vuonna 2026 (visio), mitä kes-
keisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet), 
mihin periaatteisiin kaupungin päättäjät ja henkilöstö toiminnassaan sitoutuvat (toiminta-
lupaus) ja millaisin keinoin. 

 
Tärkeimmät maankäyttöä koskevat kaupunkistrategian tavoitteet  

 

 asuntotarjonnan monipuolisuutta edistetään kaavoituksen ja maankäytön keinoin  

 asuin- ja elinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta (esim. valaistus ja liikenne-
järjestelyt) huolehditaan  

 innostetaan asukkaita omatoimiseen asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden edistä-
miseen (esim. pihakilpailut, ympäristötalkoot)  

 viherrakentamiseen panostetaan ja puistoalueet kunnostetaan  

 keskustojen kehittämissuunnitelmat saatetaan loppuun ja otetaan käyttöön talou-
delliset realiteetit huomioon ottaen  

 kaupungin omien kiinteistöjen hoito ja kehittäminen on aktiivista, suunnitelmallista 
ja jatkuvaa  

 huomioidaan luonnonarvot sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisää-
minen  
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VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVAT 
 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 

 

 
yleiskaavoitettava alue 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavoitustyö on käynnistynyt 2013 syksyllä. Kaa-
voitettavan alueen pinta-ala on 6452 ha. Kaavoittamatonta rantaviivaa alueella on n. 8,75 
km. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se käsittää Mäntän ja Vilppulan taajamat, 
niiden välisen alueen sekä taajamien lievealueet. Kaavakonsulttina toimii FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy Tampereelta.  

Yleiskaavalla tullaan ohjaamaan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yh-
teensovittamista. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaavan avulla mahdollistetaan kaupungin kehittämi-
nen kehityskuvan mukaisesti. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, te-
ollisuuden, asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittämien infrastruktuurin ta-
loudellisuusnäkökohdat ja kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Kaavoitustyön 
avulla pyritään luomaan edellytykset monipuoliselle, laadukkaalle asumiselle taajamassa ja 
taajaman läheisyydessä. Osayleiskaavalla osoitetaan sopivat alueet rantarakentamiselle si-
ten, että tärkeät luonnon kulttuuri- ja virkistysarvot säilyvät. Kaavalla ratkaistaan maankäy-
tön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen ja pyritään kehittämään kevyenliikenteen 
verkostoa ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Kaavan yhteydessä laaditaan mm. kevyen-
liikenteen suunnitelma, jonka tarvitsemat merkinnät ja aluevaraukset osoitetaan kaavassa. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, maisemat, arkeologiset ja luonto-
kohteet kartoitetaan ja merkitään MRL:n edellyttämällä tavalla kaavaan. 

Kaavan tavoitevuosi on alustavasti 2030. Kaavan mitoitustavoitteeksi on osoitettu kaupun-
kistrategian mukaisesti yli 300 uutta työpaikkaa Mänttä-Vilppulan kaupunkiin ja kaavan oh-
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jausryhmän työskentelyyn nojaten 850 uutta asukasta kaava-alueelle. Koko Mänttä-Vilppu-
lan asukasluku oli kaavoituksen käynnistyessä tilastokeskuksen vuoden 2011 tietojen mu-
kaan 11 300 asukasta. Väestöennuste on loivasti vähenevä. Suunnittelualueen väkiluvun voi-
daan kuitenkin olettaa kasvavan johtuen mm. voimakkaasti ikääntyvästä väestörakenteesta. 
Osayleiskaavatyön tavoitteet ja selvitystarve täsmentyvät työn edetessä. Kaavatyön valmis-
teluvaiheessa on laadittu viitesuunnitelmia. Kaavoitustyön kuluessa on pidetty valtuustose-
minaari ja työpajoja, joihin ovat voineet osallistua kuntalaiset, yrittäjät, luottamusmiehet ja 
kaupungin virkamiehet. Kaavoitustyötä ohjaa kaupungin virkamiehistä ja päättäjistä sekä 
MW -kehityksen edustajista koostuva ohjausryhmä. Kaavassa osoitetaan mm. uutta teolli-
suusaluetta Isonniemen teollisuusalueelle ja Vilppulan sahan läheisyyteen, uusia työpaikka-
alueita maantien 347 varteen Mäntän ja Vilppulan väliselle alueelle. Kaava mahdollistaa uu-
sia asemakaavoitettavia asuinalueita Vilppulan Koivuniemen läheisyydessä sijaitsevalle 
ranta-alueelle ja Kangasjärven pohjoispuoliselle alueelle. Mäntässä uusia asemakaavoitetta-
via asuinalueita osoitetaan mm. Vuolleniemeen, Kohoniemeen, Tiiliruukinrantaan sekä Ison-
nimen ranta-alueelle. Lisäksi Sassin alueelle osoitetaan lentokentän yhteyteen ns. Airpark –
asuintontteja sekä yritystontteja. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 31.12.2015-29.1.2016. 
Luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä johtuen laadittiin linnustoselvitys ja olemassa 
olevia selvityksiä täydennettiin. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 21.5.- 25.6.2018. Kaava-
ehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
vielä tehdä muutamia muutoksia ja lisäyksiä kaavaan. Kaava asetettiin uudestaan nähtäville 
muutosten vuoksi 18.2. ja 25.3.2019 väliseksi ajaksi.  Kaupunginhallitus esitti valtuustolle 
kaavan hyväksymistä kokouksessaan 10.6.2019. Kaupunginvaltuusto palautti kaavan uudel-
leen valmisteluun Metsä-Tissuen alueen osalta kokouksessaan 17.6.2019. 

 

 
Kuvia yleiskaavan selvityksistä 
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VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT 
 

 

 

1. Sähköaseman asemakaava 

 
Kaavoitettavan alueen rajaus 

Asemakaavan laatiminen koskee Mäntän Mustassalahdessa sijaitsevaa Fingrid Oyj:n omista-
maa sähköaseman aluetta ja sen ympäristöä. Fingrid Oyj on toteuttanut alueelle uuden 110 
kV:n avokytkinlaitoksen ja nykyiset voimajohdot on käännetty uudelle sähköasemalle. 
Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta on myöntänyt hankkeelle suunnittelutar-
veratkaisun 13.5.2014. Uuden kytkinlaitoksen alue on tarkoitus osoittaa asemakaavassa 
energiahuollolle tarkoitetuksi alueeksi. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan sähköasemakäy-
töstä poistuvalle ja sitä ympäröivälle alueelle tarkoituksenmukaiset kaavamerkinnät.  Kaa-
vassa huomioidaan kantatie 56:lta asemalle johtava tulotie, alueella sijaitsevat rakennukset 
sekä matkapuhelinmasto, ja tutkitaan ulkoilureittien sijoittelu alueella. Kaavoitettavan alu-
een pinta-ala on n.10 ha.  

Sähköaseman asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.7. - 22.8. 
2016 välisenä aikana ja kaavaluonnos 1.6.-30.6.2017 välisenä aikana. Kaavaehdotus on ol-
lut nähtävillä 28.12.2018-31.1.2019. Kaava on tarkoitus viedä valtuuston hyväksymiskäsit-
telyyn syyskuussa 2019. 
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2.  Kirkonpellon asemakaavamuutos 

 
Kaavoitettavan alueen rajaus 

Kaavamuutos koskee Mäntän 1. kaupunginosan kortteleita 103, 104, 105 ja 106, urheilu-, 
virkistys ja katualueita. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 5,18 ha. Asemakaavamuutoksen 
tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen voimassa olevat asemakaavat. Kaavamuutoksen yh-
tenä tavoitteena on osoittaa alueella sijaitseville asuinkerrostaloalueille ajanmukaiset pai-
koitusalueet. Kaavatyön yhteydessä on myös tarkoitus tutkia täydennysrakentamisen mah-
dollisuudet alueella. Aluetta koskeva rakennetun ympäristön selvitys on laadittu vuonna 
2015 kaupungin toimeksiannosta. Alue on pääosin yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa 
alueella toteutumatonta kerrostaloaluetta ja päiväkodin alueen sekä virkistys- ja katualueita. 
Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6 – 
18.7.2016 välisenä aikana. Kaavamuutosta koskeva avoin yleisötilaisuus pidettiin 21.6.2016 
klo 17.00 alkaen elokuvateatteri Bio Säteessä. Asemakaavaluonnos tai -luonnokset on tar-
koitus asettaa nähtäville alkusyksystä 2019. 

 

3.  Vilppulan Koivuniemen alueen ja ympäristön asemakaavamuutos 

 
Kaavoitettavan alueen rajaus 

Asemakaavoitettava alue käsittää Vilppulan Koivuniemen korttelin, entisen Metsäntutki-
muslaitoksen (nykyisin Lumometsän tupa) ja niiden välisen ranta-alueen. Asemakaavamuu-
toksen tavoitteena on saattaa alueen asemakaava ajan tasalle. Kaavamuutoksen yhteydessä 
huomioidaan mm. alueen kiinteistöjen ja ympäristön suojeluarvot ja käyttötarkoitukset sekä 
yritysten tarpeet.  Kaavamuutoksella tutkitaan myös mahdollisuutta kaavoittaa omarantaisia 
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pientalotontteja ranta-alueelle. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 12,6 ha. Kaavoitustyö on 
tarkoitus käynnistää alkusyksystä 2019. 

 

4.  Vilppulan keskustan yleissuunnitelma ja asemakaavamuutos 

 
           
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Yleissuunnitelman rajaus.                  Kaavoitettavan alueen rajaus  
 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on ostanut vuonna 2018 niin sanotun Vilppulan Valintalon kiin-
teistön, joka sijoittuu rautatien sekä Keskuskadun väliin, Vilppulan keskustan keskeisimmälle 
alueelle.  Vilppulan ydinkeskustan alueelle laaditaan parhaillaan laatimassa yleissuunnitel-
maa. Konsultiksi hankkeeseen on valittu Ramboll Oy:n Tampereen yksikkö. Pirkanmaan ELY 
–keskus osallistuu hankkeeseen. Tarkoituksena on kehittää alueen liiketoiminnan edellytyk-
siä ja tiivistää Vilppulan kaupallista keskusta.  Vilppulan juna-aseman siirtoa lähemmäksi taa-
jaman nykyistä keskustaa selvitetään työn yhteydessä. Suunnitelmassa keskitytään ratkaise-
maan Keskuskadun ja ympäristön liikenteelliset, kaupalliset ja asumiseen liittyvät kysymyk-
set pitkällä tähtäyksellä. Suunnitelma valmistuu kesän 2019 kuluessa. 
 
Asemakaavoitettava alue ja kaavan tavoitteet tulevat tarkentumaan yleissuunnittelun yhtey-
dessä. Kaavoitus on valmisteluvaiheessa. Asemakaavoitettavaa aluetta koskeva rakennetun 
kulttuuriympäristön inventointi on valmistunut 2017.  
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5.  Mäntän kirkkotorin ja ydinkeskustan alueen yleissuunnitelman tarkennus sekä 
asemakaavamuutos 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Kaavoitettavan alueen rajaus 

Mäntän keskustan kehittämissuunnitelmassa esitettyjä liikenteellisiä ratkaisuja tarkenne-
taan. Kaupunkisuunnittelu laatii suunnitelman matkakeskuksen sijoittamiseksi Ratakadun ja 
radan väliselle alueelle.  
 
Asemakaavoitettavan alueen rajaus ja eteneminen tarkentuvat yleissuunnittelun ja käytä-
vien viranomaisneuvottelujen ja selvitysten pohjalta. Alueen asemakaavoitus on käynnis-
tetty kaavoituskatsauksen 2017 yhteydessä. 

 

6.  Mäntän koulukeskuksen alueen asemakaavamuutos 

 
Kaavoitettavan alueen uusi alustava rajaus 

Aikaisemmin Rusinniemen korttelien 142 ja 151 asemakaavamuutoksen nimellä käynniste-
tyn kaavahankkeen rajausta laajennetaan kattamaan myös Mäntän koulukeskuksen alue. 



17 
 
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaava liikennejärjes-
telyjen osalta ja mahdollistaa Asunto Oy Rusinniemen tontin laajentaminen ja pysäköinnin 
uudelleen järjestely. Koulukeskuksen alueella on tarkoitus ratkaista käytöstä poistuneiden 
tai poistuvien rakennusten tulevat käyttötarkoitukset kaavallisesti. Alue on maakunnallisesti 
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Hankkeen alkuvaiheessa alueen toimijat, kuten 
SASKY ja Mänttä-Vilppulan kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut otetaan mukaan alueen 
yleiseen suunnitteluun. Alkuperäinen kaavamuutos on tullut vireille yksityiseltä taholta. Kaa-
vamuutos on valmisteluvaiheessa. Lopullinen kaavarajaus tulee tarkentumaan suunnittelun 
yhteydessä. 

 
 

7. Kolhon Onnelanmäen asemakaavamuutos 
 

 
 
Kolhon Onnelanmäen asemakaavamuutos 
 
Vilppulan kunta on vuonna 2005 laatinut yksityisen maanomistajan kanssa kaavoitussopi-
muksen, jolla on sovittu Kolhon Onnelanmäessä sijaitsevan Karhuntien sijoittamisesta voi-
massa olleen asemakaavan vastaisesti. Katu on toteutettu, mutta asemakaavaa ei ole laa-
dittu. Kaavamuutoshankkeen tarkoituksena on osoittaa Karhuntien olemassa oleva linjaus 
ja tutkia ajan tasalle sitä ympäröivien korttelien asemakaavallinen tilanne. Kaavaluonnos on 
tarkoitus asettaa nähtäville syksyn 2019 aikana. Kaava tulee vireille tämän kaavoituskat-
sauksen yhteydessä. 
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MUUT HANKKEET 
 

ASUMISOHJELMA 
 
Mänttä-Vilppulan kaupungin asumistiimi on laatinut vuoden 2018 aikana uuden asumisoh-
jelman seuraavalle viisivuotiskaudelle, kun edellisen ohjelman 2013-2017 kausi päättyi. Oh-
jelmatyön perustana on asumisen nykytilan kuvaus palveluineen ja taustatekijöineen. Asu-
misohjelman tavoitteena on nostaa asumiseen liittyviä kärkitavoitteita, jotka esitellään tar-
kemmin aineiston lopussa yhteenvedon muodossa.   
 
Asumisen painopisteitä ohjaamaan otettiin lähtökohdaksi Mänttä-Vilppulan kaupunkistrate-
gia 2016-2026. Taustalla on huomioitu myös juuri voimaan tullut Pirkanmaan maakunta-
kaava 2040, käynnissä oleva Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavatyö, johon asu-
misen tavoitteita on jo viety, Mänttä-Vilppulan kehityskuva vuodelta 2011, sekä keväällä 
2017 käynnistyneen Keurusselkä Region -hankkeen esiselvitys. Eri teemojen alla on käytetty 
myös muita asiakirjoja ja selvityksiä. 
 
Asumisohjelma on ennen kaikkea työkalu kaupungin henkilöstölle. Se toimii tukena päätös-
ten valmistelussa ja ohjaa kunkin asumisen teemojen ympärillä työskentelevän kaupungin 
työntekijän työntekoa ja projekteja. Asumisohjelma on myös tehokas tietopaketti päätök-
sentekijöille, jotka ohjaavat päätöksillään kärkitavoitteiden toteuttamista. Päätökset ovat 
ohjelmatyön aineiston kautta selkeämpi linjata ja kohdentaa. Asukkaille asumisohjelma 
näyttäytyy ennen kaikkea keihäänkärkinä; hankkeina ja projekteina, joissa asumisohjelman 
tavoitteet konkretisoituvat. Ohjelmatyön kautta etsitään myös ratkaisuja, joilla asukkaat voi-
vat tuoda esille paremmin oman asuin- ja elinympäristönsä kehittämistä. Asumisohjelma on 
esitelty luonnosvaiheessa päättäjille ja kaupunginhallitus päättää sen hyväksymisestä kesällä 
2019. 
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TAIDEKAUPUNGIN LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN 
 
 
 
 
 

 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki on laatinut vuonna 2018 Taidekaupungin liikenteen kehittämis-
suunnitelman, jonka tavoitteena on tukea kaupungin muita kehittämistavoitteita ja priori-
soida keskeiset liikenteen kehittämishankkeet.  Liikenteen kehittämisen taustalla ovat olleet 
kaupungin keskeiset kehittämissuunnitelmat, joilla pyritään vahvistamaan Taidekaupungin 
imagoa ja vetovoimaisuutta. Kehittämällä liikennettä ja liikennepalveluja parannetaan sekä 
sisäistä että ulkoista saavutettavuutta. Samalla vastataan niin asukkaiden kuin teollisuuden 
ja matkailijoiden kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Työn aikana järjestettiin viisi työpajaa, 
joista kolme käsitteli erikseen keskusten (Pohjaslahti & Kolho, Vilppula ja Mänttä) arjen liik-
kumista. Yksi työpaja käsitteli koko kaupungin elinkeinoelämän kuljetuksia ja liikennettä ja 
yksi Taidekaupungin matkailuliikennettä. Työn loppuvaiheessa huhtikuussa järjestettiin Tai-
dekaupungin liikenteen kehittämissuunnitelman luonnoksen esittely ja arviointityöpaja. 
Työn tuloksena syntyi raportti, jossa esitetään konkreettisia toimenpiteitä liikenteen kehit-
tämiseksi tulevina vuosina.  
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MÄNTÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
 

 
Mäntän keskustan kehittämissuunnitelma - havainnekuva - luonnos - FCG Ympäristö Oy 
 
Mänttä on profiloitunut viime vuosien aikana merkittäväksi taidekaupungiksi. Alueen mat-
kailu on kehittynyt voimakkaasti. Kaupungin keskusta-alueella on kuitenkin paljon tyhjiä lii-
kehuoneistoja ja alue on uudistamisen tarpeessa. Kaupungin keskustan elinvoimaisuuden ja 
vetovoiman säilyttämiseksi sekä matkailun edistämiseksi kaupunginhallitus päätti 2.12.2013 
kokouksessaan lähteä päivittämään ja toteuttamaan vuonna 2005 laadittua keskustan kehit-
tämissuunnitelmaa. Mäntän keskustan kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2016.  
Suunnitelma on esitelty kaupunginvaltuustolle. Keskustan kehittämissuunnitelman tavoit-
teena on keskustan kaupan ja palveluiden toiminnallisten edellytysten lisääminen, liikenne-
järjestelyjen ja kevyen liikenteen ratkaisujen toimivuuden parantaminen sekä kaupunkiku-
van kehittäminen. Suunnitelma laadittiin siten, että se on mahdollista toteuttaa vaiheittain. 
Hanke mahdollistaa kaupungin fyysisen ympäristön kehittämisen taidekaupungin imagon ja 
kehittyvän matkailun edellyttämälle tasolle.  
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki on sitoutunut kaupunkistrategiassaan 2016-2026 toteuttamaan 
keskustojen kehittämissuunnitelmat käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Työn toteut-
tamisesta vastaa tekninen palvelukeskus, suunnittelua ohjaa kaupunginarkkitehti. 

 

Liitteet:  

Liite 1, Kaavoitettavat asemakaava-alueet kartalla 

Liite 2, Kaavavaranto Mänttä 2019 

Liite 3, Kaavavaranto Vilppula 2019 

Liite 4, Kaavavaranto Kolho 2019 

Liite 5, Mänttä-Vilppulan kaupungin tonttitarjonta 2019 
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