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YHTEYSHENKILÖT JA -TIEDOT
Asemakaavan muutos laaditaan yhteistyönä Mänttä-Vilppulan kaupungin (kaavoittava viranomainen ja työn tilaaja) ja Ramboll Finland Oy:n (kaavoitustyöstä vastaava konsultti) kesken.
Kaavoitusviranomainen
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 69, 35800/35801 Mänttä

Kaavan laatija
Ramboll Finland Oy
PL 718, 33101 Tampere

kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti
p. 050 380 0669
s-posti: sirkka.sortti@manttavilppula.fi

arkkitehti Kirsikka Siik
p. 050 324 5527
s-posti: kirsikka.siik@ramboll.fi
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2.

MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitushanketta aloitettaessa julkaistava asiakirja, jossa kerrotaan kaavoituksen kohde, miksi kaava laaditaan, mitä kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten kaavoitusprosessi etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 63
§:ssä mm. seuraavasti:
”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

3.

SUUNNITTELUN KOHDEALUE JA TAVOITTEET

3.1

Suunnittelualueen sijainti ja laajuus
Mäntän palvelukeskustaan sijoittuva asemakaavamuutosalue koskee Mäntän 1. kaupunginosan
kortteleita 103, 104, 105 ja 106 sekä urheilu-, virkistys ja katualueita. Kaavoitettavan alueen
pinta-ala on 5,18 ha.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kauppalankatuun, etelässä Tehtaankatuun ja idässä Länsitorinkatuun. Kaavan vaikutusalueeseen luetaan kuuluvaksi suunnittelualuseen rajautuvat viereiset ja vastapäiset kiinteistöt toimintoineen.

Kuva 1. Suunnittelualue sinisellä rajauksella osoitekartalla.

3.2

Aloite
Kaavoitusta tehdään Mänttä-Vilppulan kaupungin aloitteesta.

3.3

Suunnittelutehtävä ja tavoite
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen voimassa olevat asemakaavat.
Kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on osoittaa alueella sijaitseville asuinkerrostaloalueille
ajanmukaiset paikoitusalueet. Kaavatyön yhteydessä on myös tarkoitus tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuudet alueella. Lisäksi alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet arvotetaan, osoitetaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja suojellaan tarpeen mukaan.

3.4

Nykytilanne suunnittelualueella
Suunnittelualue on osa Mäntän keskeisintä asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä seurakunnan
rakennusten aluetta. Suunnittelualue on hyvin säilynyt 1950- ja 1960-luvun arkkitehtuurin kokonaisuus, jossa Kauppakadun länsipään talot ja päiväkoti poikkeavat kaupunkikuvasta edustaen
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1970-luvun elementtirakentamista. Kulttuurihistoriallisesti alueen arvokkaimpina kohteina ovat
säilyneet BioSäteen ja Varalan rakennukset 1900-luvun ensikymmeniltä. Alue rajautuu itäosastaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Mäntän tehtaat ja yhdyskunta).
Suunnittelualue on yleisilmeeltään pienipiirteinen, luonnonläheinen ja väljä. Kirkonpelto on vehreä vyöhyke erottamassa kaupunkikeskustaa ja tehdasaluetta. Länsitorikadun liiketalot muodostavat keskusaukiota rajaavan kokonaisuuden. Liikenteen osalta suunnittelualueen halki itälänsisuuntaisesti kulkeva Kirkkokatu toimii keskellä aluetta ainoastaan kevyen liikenteen tarpeisiin.

Kuva 2. Elokuvateatteri BioSäde.

3.5

Suunnittelualueen historia
Mäntän teollistuminen käynnistyi 1800-luvun puolivälissä kun Mäntänkosken itärannalle, suunnittelualueesta itään, perustettiin sahalaitos. G.A. Serlachiuksen puuhiomo aloitti toimintansa kosken länsipuolella vuonna 1869. Teollisuus keskittyi kannakselle jonka Mäntänkoski jakoi kahtia.
Itäpuoli oli Mäntän talon maita ja asemakaavan suunnittelualueen kattava länsipuoli kuului Koskelan tilaan. G.A. Serlachius alkoi hankkia omistukseensa koskiosuuksia omaavia tiloja ja osti
Mäntän tilan vuonna 1888 ja Koskelan tilan 1908. Nykyinen Kirkonpellon alue oli Koskelan tilaa
joka oli erotettu Kiesilästä. Koskelan tilan siirtyessä yhtiön omistukseen oli Mäntän kaupallinen
keskus jo muotoutunut tälle kosken länsipuoliselle alueelle. Kasvava teollisuus tarvitsi työvoimaa
ja uusien asukkaiden asutuspaine kohdistui tehtaan lähellä oleviin alueisiin. Tulomuutto ja väestökasvu olivat suurimmillaan vuosina 1870 - 1910. Koskelan talon maalla väestönkasvu oli jopa
8-kertainen. Käsityöläisten, kauppiaiden ja tehtaan työläisten asuminen keskittyi tehdaskannaksen länsipuolelle ja Serlachiuksen rakennuttamat tehtaan asunnot itäpuolelle, etenkin Asemankulman alueelle.
G.A. Serlachiuksen rakennuttama kapearaiteinen rautatie Vilppulan asemalta Mäntän tehtaalle
otettiin käyttöön vuonna 1897. Ratalinja kulki ensin kylän poikki (nykyisen R. Erik Serlachiuksenkadun mukaisesti) mutta oikaistiin 1920 kulkemaan vinosti nykyisen Kirkonpellon ja Kirkkopuiston halki. Rautatien Koskelan pysäkki sijaitsi ensin kirkon paikkeilla. Pysäkistä muodostui kylän
keskus.
Mänttä erosi Vilppulasta itsenäiseksi kunnaksi vuonna 1921. Samalla syntyi oma seurakunta jonka toiminta käynnistyi Serlachius yhtiön tuella. Yhtiön lahjoittamille tonteille rakennettiin pappila
vuonna 1924 ja kirkko 1928. Pappilan käytyä vanhanaikaiseksi rakennus tontteineen myytiin
kauppalalle kun uusi seurakuntatalo valmistui 1950-luvun lopulla. Vanha pappila purettiin kerrostalojen tieltä vuonna 1968. 1950- ja 1960-luvulle sijoittui viimeinen rakennuskausi Serlachius yhtiön asuntotuotannosta. Mänttä Oy rakennutti Kirkonpellon ja Asemankulman alueelle kaikkiaan 9
kerrostaloa. 1960-luvulla rakennettiin Kauppakadun ja Länsitorikadun varteen kerrostaloja joiden
katutasossa oli tilavat liikehuoneistot. Saikankulman, Osuuspankin ja Martikaisen talojen valmistuminen muutti toriympäristön modernin kaupunkimaiseksi. Autoistuminen 1960-luvulta lähtien
toi kaupunkikerrostalojen pihoihin pysäköintiongelmat. Suunnittelualueellakin tonteille rakennettiin erillisiä kevytrakenteisia autotalleja.

Ramboll Finland Oy

3

Vuoden 1973 kaavamuutoksessa Kauppakadun varteen oli suunniteltu 3-kerroksisia rakennuksia
autopaikkoineen. Tästä vaiheesta toteutui kadun länsipään kolme rakennusta: Kauppakatu 14 –
18. Liike-elämän painopiste oli 1970-luvulla jo siirtymässä radan pohjoispuolelle. Rakentamisen
tarpeet vähenivät ja asuntojen tuotanto keskittyi muihin osiin kaupunkia.
Nykypäivänä suunnittelualueen rakennukset muodostavat hyvin säilyneen 1950- ja 1960-luvun
arkkitehtuurin kokonaisuuden, jonka rakenteet, tiestö tai kasvillisuus ei ole merkittävästi muuttunut.

4.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

4.1

Maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoitukselle asettamat vaatimukset
Asemakaavan sisältövaatimukset asetetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti:

MRL 54 §:
”Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään
saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä
voidaan välttää.
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.”

4.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetetaan maamme alueidenkäytölle pitkän aikavälin linjaukset ja tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnön säilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Asemakaavoitustyötä ohjaavat aina ylemmät kaavatasot eli yleiskaava ja maakuntakaava, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä näiden toteutumista valvovat valtion viranomaiset. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat siis oleellinen osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.
Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa ympäristöministeriön www.sivuilta
(www.ymparisto.fi)

4.3

Kaavatilanne
4.3.1

Maakuntakaava

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu 29.3.2007) suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (punainen väri ja kirjainmerkintä C). Merkinnällä osoitetaan palveluvaraukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa myös asumista
ja vähittäiskaupan suuryksiköitä. Suunnittelualue rajautuu etelässä ja idässä valtakunnallisesti
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arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (vihreä viiva). Alueen eteläpuolitse kulkee seudullisesti merkittävä ulkoilureitti (harmaa ympyräviiva).

Kuva 3. Ote Pirkanmaan 1.
maakuntakaavasta. Asemakaavan muutosalueen likimääräinen sijainti on osoitettu kartassa sinisellä ympyrällä.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotus on parhaillaan lausunnoilla 1.3.2016 voimaan tulleen
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaisesti. Kaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu voimassa olevan maakuntakaavan tavoin keskustatoimintojen alueeksi. Lisäksi alue on läntisintä osaa lukuun ottamatta maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Mäntän keskusta ja Mäntänvuori).

4.3.2

Yleiskaava

Mänttä-Vilppulan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (voimaantulopäivä 2.2.2001) asemakaavan suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK).
Suunnittelualueen itäosassa Kauppalankadun ja Länsitorinkadun sivuilla Seurakuntakeskus, Saikankulma ja elokuvateatteri BioSäteen tontit ovat keskustatoimintojen aluetta (C). Elokuvateatteri on osoitettu kaavassa kulttuurihistoriallisesti huomattavaksi rakennukseksi tai rakennusryhmäksi (sr).

Kuva 4. Ote yleiskaavasta.
Suunnittelualueen rajaus on
osoitettu sinisellä rajauksella.

Mänttä-Vilppulaan ollaan laatimassa keskustaajaman osayleiskaavaa (FCG), jonka suunnittelualueeseen myös tämä asemakaava-alue kuuluu. Osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 3.12.–
29.1.2016. Osayleiskaavaan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, teollisuuden, asumisen,
matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittäminen infrastruktuurin taloudellisuus- näkökohdat ja
kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös luoda edellytykset
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monipuoliselle, laadukkaalle asumiselle taajamassa ja taajaman läheisyydessä. Kaavaluonnoksessa suunnittelualueelle on osoitettu lähes kokonaisuudessaan keskustatoimintojen alueeksi (C).
Merkinnän suunnittelumääräyksessä mm. todetaan, että alueen suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota keskusta-asumisen mahdollisuuksien lisäämiseen, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Asemakaavoituksella tulee kehittää nykyistä kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön laatua. Suunnittelualueen itäosaan sijoittuu julkisten palvelujen
ja hallinnon alue (PY). Suunnittelualueelle sijoittuu yksi valtakunnallisesti arvokas rakennus tai
rakennusryhmä (32) sekä kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennusta tai rakennusryhmää (37,
65). Lisäksi suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (oranssi rajaus). Länsiosaan sijoittuu mahdollisesti pilaantunut maa-alue.
Suunnittelualuetta ympäröivät kevyen liikenteen reitit.

Kuva 5. Ote osayleiskaavaluonnoksesta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu sinisellä rajauksella.

4.3.3

Asemakaava

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta. Alueella on voimassa seitsemän asemakaavaa: asemakaavat nro 49/63 (vahvistettu 22.7.1963), 31/74 (vahv. 18.2.1974),
45/76 (vahv. 31.3.1976), 62/79 (vahv. 6.7.1979), 87/84 (vahv. 10.2.1984), 170/05 (hyv.
15.8.2005) ja 185/08 (hyv. 18.8.2008).

Kuva 6. Ote ajantasaasemakaavayhdistelmästä.
Suunnittelualueen (asemakaavan muutosalue) alustava rajaus on osoitettu kuvassa sinisellä
rajauksella.

Kirkkokadun ja Kauppakadun väliin sijoittuvat korttelit 105 ja 106 on osoitettu ajantasaasemakaavassa pääosin liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK). Hennuminkadun ja
Kauppalankadun kulmauksiin sijoittuvat tontit on osoitettu autojen säilytykseen ja pysäköintiin
varatuiksi korttelialueiksi (AP). Korttelin 105 länsireunan tontti nro 8 on osoitettu huoltorakennusten korttelialueeksi (AH). Kortteleihin 103 ja 104 sijoittuu autosuojarakennusten (AA), asuinkerrostalojen (AK), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK), sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten (YS) ja autopaikkojen (LPA-1) korttelialueita.
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Eteläosaan suunnittelualuetta sijoittuu pysäköimisalue (LP) ja puistoalue (VP-1). Keskelle kaavaaluetta sijoittuvat leikkikenttä (UL) ja palloilukenttä (UP). Rakennusoikeutta kortteleissa 105 ja
106 on osoitettu Kappalankadun puoleisille sivuille (pääsääntöisesti 1450 kem2 / rakennusala) ja
kortteleissa 103 ja 104 tehokkuuslukuna (e=0,4-0,7). Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee suunnittelualueella I-IV välillä. Asemakaavoissa on osoitettu useita pysäköintimääräyksiä autopaikkojen järjestämiseksi.

4.3.4

Muut aluetta koskevat suunnitelmat

Kaavan laadinnassa otetaan huomioon myös seuraavat aiemmin laaditut suunnitelmat, strategiat,
ja ohjeet:
•
Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys (hyväksytty 16.11.2009)
•
Mänttä-Vilppulan kaupungin strategia 2020
•
Mänttä-Vilppulan kehityskuva (Airix, 2011)
Mänttä-Vilppulan kaavoituskatsaus 2016 on nähtävillä 9.5. - 10.6.2016.

5.

KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Asemakaavoitusta varten on laadittu Mäntän Kirkonpellon rakennusinventointi 2015 (Tarja Antikainen, 2015). Asemakaavatyön aikana suunnittelualueen inventoitu rakennuskanta arvotetaan
ja ratkaistaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan suojelu.
Vireillä olevan Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan (FCG) selvitykset huomioidaan
kaavan laatimisessa siltä osin, kuin ne koskevat suunnittelualuetta.

6.

MAANOMISTUS
Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuksessa. Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa noin kolmanneksen suunnittelualueen kiinteistöistä.

7.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT
Vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) ja -asetukseen (MRA).
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset.
MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset:
1)
2)
3)
4)
5)

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
maa- ja kallioperään, veteen ilmaan ja ilmastoon
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittävimmiksi muodostuvat
vaikutukset lihavoitu.
Arvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja raportoidaan kaavaselostuksessa. Arvioinnin lähtötietona käytetään sekä kaavatyön yhteydessä laadittavia että aikaisemmin jo laadittuja selvityksiä,
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tutkimuksia sekä suunnitelmia. Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla ja vertaamalla nykyistä tilannetta ja suunniteltua alueidenkäyttöä.

8.

OSALLISET JA ASIANTUNTIJATAHOT
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja
kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

9.

kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, yritykset, työntekijät ja muut toimijat
elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja jotka erikseen
ilmoittautuvat osallisiksi
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan ELY- keskus
Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos
Mänttä-Vilppulan kaupunki
o
kaupunginvaltuusto
o
kaupunginhallitus
o
lautakunnat
Pirkanmaan maakuntamuseo
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy
Elenia Oy
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy

TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUKSEN
KULKU
Kaavoitushankkeen vireilletulo ja OAS (toukokuu 2016)
Asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2010. Hankkeesta on ilmoitettu myös
Mänttä-Vilppulan kaavoituskatsauksessa 2016 (nähtävillä 9.5. - 10.6.2016).
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville ja nähtävilleasettamisesta julkaistaan kuulutus KMV- ja Paikkakuntalainen-lehdissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla (teknisen palvelukeskuksen 3. kerroksen ilmoitustaulu), Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kirjastoissa sekä MänttäVilppulan kaupungin internet-sivuilla www.manttavilppula.fi. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen nähtävilläoloaikana.
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kaavan eri vaiheiden nähtävilläoloaikoina osoitteeseen:
Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, PL 69, 35801 Mänttä.
Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, p. 050 3800669,
sähköposti sirkka.sortti@manttavilppula.fi
Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjalliset lausunnot.
Kaavatyön aloitusvaiheessa järjestetään avoin yleisötilaisuus, jonka tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kuulutuksen yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää hankkeen kuluessa.
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Luonnos- / valmisteluvaihe (kesä-syksy 2016)
Asemakaavamuutosluonnosaineisto asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville OAS:n
tapaan. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta kirjallinen mielipide
nähtävilläoloaikana edellä esitettyyn osoitteeseen. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään kaavaluonnoksesta lausunnot. Viranomaistahojen kanssa pidetään lisäksi tarvittaessa luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu.
Kaavan luonnosvaiheessa järjestetään tarvittaessa avoin yleisötilaisuus.
Ehdotusvaihe (loppuvuosi 2016)
Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta valitaan sopivin kaavaluonnosvaihtoehto, jota
muokataan edelleen kaavaehdotukseksi.
Kaavaehdotus asetetaan kaavan luonnosvaiheen tapaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset toimitetaan ehdotuksen nähtävilläoloaikana edellä esitettyyn osoitteeseen. Viranomaisilta pyydetään lausunnot myös kaavaehdotuksesta. Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.
Hyväksymisvaihe (alkuvuosi 2017)
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päätyttyä ehdotukseen tehdään tarvittaessa vielä mahdollisista viranomaislausunnoista ja muistutuksista aiheutuvat tarkistukset. Mikäli kaavaan tehtävät
muutokset ovat vähäisiä teknisiä tarkistuksia merkittävämpiä, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville ja siitä pyydetään uudet lausunnot. Jos kuitenkaan tällaisia suuria muutoksia ei enää tehdä, kaava on valmis kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Kaavan hyväksyminen kuuluu Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta kuukauden valitusajan kuluessa, todetaan kaavan tulleen voimaan
eli lainvoimaiseksi. Kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella.
Tavoiteaikataulun mukaisesti asemakaavamuutostyö valmistuu alkuvuodesta 2017.

10. KAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET
Asemakaavan laatimisen kustannuksista vastaa Mänttä-Vilppulan kaupunki.
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