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1. YHTEYSHENKILÖT JA -TIEDOT 

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

nen ja työn tilaaja) ja Ramboll Finland Oy:n (kaavoitustyöstä vastaava konsultti) kesken. 

 
Kaavoitusviranomainen 
Mänttä-Vilppulan kaupunki 
PL 69, 35800/35801 Mänttä 

Kaavan laatija 
Ramboll Finland Oy  
PL 718, 33101 Tampere 
 

kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa 
p. 044 728 8563 

s-posti: riina.jorasmaa@taidekaupunki.fi  
 

arkkitehti Kirsikka Siik (YKS 476) 
p. 050 324 5527 

s-posti: kirsikka.siik@ramboll.fi 
 

 

2. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

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

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

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

 

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

§:ssä mm. seuraavasti:  
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”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-

seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vai-

kutusten 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 

Suunnittelualue sijaitsee Mustanlahden teollisuusalueella Mänttä-Vilppulan kaupungin itäosassa 

lähellä Jämsän kaupungin rajaa. Alue kytkeytyy pohjoisosaltaan kantatiehen 56 (Runttimäentie). 

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 8,74 ha.  

 

   

Kuva 1. Suunnittelualueen (kaavoitettava alue) sijainti ja rajaus sinisellä opas-/ osoitekartoilla. 

 

3.2 Aloite 
Kaavoitusta tehdään Fingrid Oyj:n aloitteesta. 
 

3.3 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Asemakaavan laatiminen koskee Mäntän Mustassalahdessa sijaitsevaa Fingrid Oyj:n omistamaa 

sähköaseman aluetta ja ympäristöä. Kaavoitusta tehdään Fingrid Oyj:n aloitteesta. Alueelle val-

mistui vuonna 2016 uusi 110 kV:n avokytkinlaitos ja nykyiset voimajohdot käännetään uudelle 

sähköasemalle. Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta on myöntänyt hankkeelle suun-

nittelutarveratkaisun 13.5.2014, § 59. 

 

Asemakaavassa uuden sähköaseman alue on tarkoitus osoittaa energiahuollolle tarkoitetuksi alu-

eeksi. Kaavoituksen yhteydessä ratkaistaan, mihin käyttötarkoitukseen käytöstä poistuvan van-

han sähköaseman alue osoitetaan. Kaavassa huomioidaan lisäksi kantatieltä 56 uudelle sähkö-

asemalle johtava tulotie. Kaavatyössä ja sen aikana selvitetään ja huomioidaan alueen halki Män-

tän oikeusvaikutuksettomaan yleiskaavaan ja Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava-

luonnokseen merkityt ulkoilureitti- ja moottorikelkkailureittitarpeet soveltuvine linjauksineen. 

 

3.4 Nykytilanne suunnittelualueella 

Suunnittelualue on Runttimäentien (kt 56) läheisyyteen sijoittuvia alueita lukuun ottamatta puus-

totonta aluetta, maisemaltaan avaraa, voimalinjojen ja sähköasemien/kytkinlaitosten (poistuva ja 

rakenteilla oleva) rakenteiden sävyttämää. Alue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Mustalahden 

teollisuusalueeseen, muilta osin havupuuvaltaiseen seka-/ talousmetsäalueisiin. Liikennöinti säh-

köaseman alueelle tapahtuu Runttimäentieltä (kantatie 56) lähtevän Riihosjärven yksityistien 

kautta. Alueen poikki kulkevat itä-länsisuuntaisesti moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit. 

Suunnittelualueella Runttimäentien varteen sijoittuvalla poistuvan sähkö-/ kytkinaseman kiinteis-

töllä 508-405-2-758 sijaitsee 1950-luvun alussa rakennettu kolmekerroksinen sähköasemara-

kennus. Sähköaseman kohdalla on todettu sijoittuvan pilaantunut maa-alue, joka on tarkoitus 

pudistaa aseman purkamisen jälkeen. Viereisellä kiinteistöllä 508-405-2-537 sijaitsee asuinkäy-

tössä oleva asuinrakennus ja sen pihapiiriin kuuluvia varastorakennuksia. Lisäksi kiinteistöllä si-
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jaitsee 109 metriä korkea harustettu tietoliikennemasto. Maston harukset sijoittuvat lähes koko-

naisuudessaan samaisen kiinteistön alueelle. Edellä mainituilla kiinteistöillä on oma liittymä Runt-

timäentiehen (kt 56) suunnittelualueen pohjoisosassa. 

 

 

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. Kaa-

voitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistyk-

seen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikke-

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

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

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

jäyttämättä voidaan välttää. 

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

laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista sääde-

tään.” 

 

4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetetaan maamme alueidenkäytölle pitkän aikavä-

lin linjaukset ja tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Tavoit-

teilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yh-

dyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennus-

perinnön säilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Asemakaavoitus-

työtä ohjaavat aina ylemmät kaavatasot eli yleiskaava ja maakuntakaava, valtakunnalliset aluei-

denkäyttötavoitteet sekä näiden toteutumista valvovat valtion viranomaiset. Valtakunnalliset alu-

eidenkäyttötavoitteet ovat siis oleellinen osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista aluei-

denkäytön suunnittelujärjestelmää. 

 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa ympäristöministeriön www-sivuilta 

(www.ymparisto.fi) 

 

4.3 Kaavatilanne 

4.3.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto 

hyväksyi 27.3.2017. Maakuntahallitus on 29.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 201§ mukai-

sesti päättänyt maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. maakunta-

kaava tuli voimaan, kun maakuntahallituksen päätöksestä kuulutettiin alueen kunnissa 8.6.2017. 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tullessaan aiemmat Pirkanmaan 1. maakun-

takaavan vaihemaakuntakaavoineen. 

 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/
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Kuva 2. Ote Pirkanmaan maakun-
takaavasta 2040. Suunnittelualueen liki-
määräinen sijainti on osoitettu kartan si-
nisellä ympyrällä. 

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sijoittuu länsiosastaan osin taajamatoimin-

tojen alueelle. Ehdotukseen on osoitettu 1. maakuntakaavan tavoin sähköasema ja siihen neljältä 

suunnalta johtavat voimalinjat. Lisäksi alueen halki kulkee itä-länsisuuntainen ulkoilureitti. 

4.3.2 Yleiskaava 

Mänttä-Vilppulan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (voimaantulopäivä 2.2.2001) asema-

kaavan suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T), maa- ja metsätalousvaltai-

seksi alueeksi (M) ja yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). ET-alueelle johtaa neljästä eri 

suunnasta sähkölinjoja (z-viivamerkintä). Lisäksi alueen poikki itä-länsisuuntaisesti on osoitettu 

ulkoilureitti, jonka sijainti on ohjeellinen mutta yhteys sitova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3. Ote yleiskaavasta. Suunnittelu-
alueen rajaus on osoitettu sinisellä ra-
jauksella. 

 

 

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

alueeseen myös tämä asemakaava-alue kuuluu. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 21.5.-

25.6.2018. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, teollisuuden, asumisen, 

matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittäminen infrastruktuurin taloudellisuus- näkökohdat ja 

kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös luoda edellytykset 

monipuoliselle, laadukkaalle asumiselle taajamassa ja taajaman läheisyydessä.  

 

Osayleiskaavan ehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T), 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja energiateknisen huollon alueeksi (EN)1.  

 

                                                

 
1 Käyttötarkoitus EN selitys on tämän asemakaavan laatijan tulkinta. Osayleiskaavan merkintäselityksistä ko. merkinnän selite ja mahdolliset 

tekstimuotoiset tarkennukset ja suunnittelumääräykset puuttuvat. 
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Sähköaseman vanhat rakennukset on osayleiskaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittä-

väksi rakennusryhmäksi (marjapuuron punainen neliö ja kaavatyön yhteydessä laaditun rakenne-

tun kulttuuriympäristön inventoinnin kohdenumerointiin viittaava numero 150). Kohteen arvot 

tulee pyrkiä säilyttämään.   

 

Keskelle EN-aluetta sijoittuu pilaantunut maa-alue (!-kohdemerkintä). Kohteessa on havaittu ko-

honneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Tarvittaessa 

pilaantunut alue on kunnostettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Asemakaavoituk-

sen yhteydessä on tutkittava maaperän pilaantuneisuus.  

 

EN-alueelle johtaa neljästä eri suunnasta voimalinjoja (z-viivamerkintä).  

 

Suunnittelualueen poikki itä-länsisuuntaisesti on osoitettu ulkoilureitti (ympyräviivamerkintä). Ul-

koilureitteihin sisältyy kävelyreittejä, luontopolkuja ja latuja. Metsänhoidossa ulkoilureittien yh-

teydessä tulee huomioida reitti ja alueen virkistyskäyttö.  

 

Ulkoilureitin ja voimalinjojen läheisyyteen on osoitettu lisäksi moottorikelkkailureitti EN-alueen 

kohdalta kohti etelää (musta hakaviiva) ja sijainniltaan ohjeellisena moottorikelkkailureitin yh-

teystarve (punainen hakaviiva) kulkemaan EN-alueen eteläpuolitse.  

 

Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuva kantatie 56 on osoitettu osayleiskaavassa kantatien 

merkinnällä (musta paksuhko viiva ja kirjainmerkintä kt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Ote osayleiskaavaehdotuksesta. 

4.3.3 Asemakaava 

Suunnittelualueelle, tarkemmin Runttimäentien pohjoisreunaan, sijoittuu pieni ala vuonna 1972 

hyväksytyn asemakaavan M19-72 katualuetta. Muilta osin suunnittelualue on entuudestaan ase-

makaavoittamatonta.  

 

Alue rajautuu länsi- ja pohjoisreunoilta asemakaavoitettuihin teollisuus- ja varastorakennusten 

korttialueeseen (T), yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV) sekä 

Noronkadun katualueeseen ja yleisen tien alueeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ramboll Finland Oy 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Ote ajantasa-
asemakaavayhdistelmäs-
tä. Suunnittelualueen 
(asemakaavoitettava 
alue) alustava rajaus on 
osoitettu kuvassa sinisel-
lä rajauksella. 

 

 

4.3.4 Muut suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat 

 

Kaavan laadinnassa otetaan em. lisäksi huomioon mm. seuraavat suunnitelmat: 

• Mäntän sähköasema – Rakennusinventointi (Tarja Antikainen, 2016) 

• Mäntän sähköaseman maaperän pilaantuneisuustutkimukset (Ramboll, 22.1.2013) 

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

• Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 

• Mänttä-Vilppulan kaavoituskatsaukset 2014, 2015, 2016 ja 2017 

• 110 kV -kytkinlaitoksen uusimista ja siirtoa koskevan suunnittelutarveratkaisun aineis-

tot (Fingrid Oyj, 2014-2018) 

• Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Erkki Viitanen 7.8.2006. 

• Mustalahden romupaikan maaperän pilaantuneisuusselvitys ja kunnostuksen yleissuun-

nitelma (WSP Environmental Oy, 12.7.2006) 

• Mustalahden romupaikan maaperän kunnostuksen loppuraportti (WSP Environmental 

Oy, 18.10.2007) 

• Fingrid Oyj. Mäntän Sähköaseman betonin hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus (Eu-

rofins Environment Testing Finland Oy, 15.5.2017) 

• Mäntän sähköasema. Suunnitelma purkubetonin hyötykäytöstä (Ramboll Finland Oy, 

28.6.2017) 

• ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakennuksessa (Fingrid Oyj, 19.6.2017)  

• Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportin tarkastaminen (lausunto; Pirkan-

maan ELY-keskus, 21.5.2018) 

 

 

5. MAANOMISTUS 

Suunnittelualue on suurelta osin (kiinteistöt 508-405-2-758 ja 508-405-2-12) Fingrid Oyj:n omis-

tuksessa. Kiinteistöt 508-405-2-537, 508-405-2-717, 508-405-2-623 ja 508-405-2-782 ovat yk-

sityisten maanomistajien omistuksessa. Suomen valtio omistaa Runttimäentien tiealueen kiinteis-

tön 508-895-2-24. Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa kaava-alueella 0,5 ha laajuisen maa-

alueen Runttimäen tiealueella ja sen yhteydessä. 

 

 

6. 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 tar-
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peellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 

suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset.  

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

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) maa- ja kallioperään, veteen ilmaan ja ilmastoon 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

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

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 

Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittävimmiksi muodostuvat 

vaikutukset lihavoitu. 

 

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

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

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

taamalla nykyistä tilannetta ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaikutusten arvioinnissa huomioi-

daan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. 

 

 

7. OSALLISET JA ASIANTUNTIJATAHOT 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja 

kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-

taa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

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

kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

 

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: 

• kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, yritykset, työntekijät ja muut 

toimijat 

• elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja jotka erik-

seen ilmoittautuvat osallisiksi 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan ELY- keskus 

• Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos 

• Mänttä-Vilppulan kaupunki 

• lautakunnat 

• Pirkanmaan maakuntamuseo  

• Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

• Fingrid Oyj 

• Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

• DNA Oyj 

• Telia Oyj  

• Elisa Oyj 

• MW-Kehitys Oy 

 

 

8. TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUKSEN 

KULKU 

Kaavoitushankkeen vireilletulo (marraskuu 2014 / kesäkuu 2016) 

Mäntän sähköaseman alueen asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2014 (kh 

24.11.2014 §344). Hankkeesta on ilmoitettu myös Mänttä-Vilppulan kaavoituskatsauksessa 2016 

(nähtävillä 9.5. - 10.6.2016). 

 

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

asettamisesta julkaistaan kuulutus KMV- ja Paikkakuntalainen-lehdissä. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma on nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla (teknisen palvelukeskuksen 3. ker-

roksen ilmoitustaulu), Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kirjastoissa sekä Mänttä-
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Vilppulan kaupungin internet-sivuilla www.manttavilppula.fi. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdol-

lisuus 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 tiedosteluihin vastaa kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa, p. 044 728 8563, 

riina.jorasmaa@taidekaupunki.fi 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi viranomaisille ja verkostojen haltijoille. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty hankkeen kuluessa. 

 

Luonnos- / valmisteluvaihe (kevät ja kesä 2017)  

Asemakaavamuutosluonnos asetettiin MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville OAS:n tapaan. 

Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide nähtävilläoloaikana luonnok-

sen nähtäville asetettavista kaava-aineistoista edellä esitettyyn osoitteeseen. Viranomaisilta ja 

verkostojen haltijoilta pyydettiin kaavaluonnoksesta lausunnot. Viranomaistahojen kanssa pidet-

tiin lisäksi tarvittaessa luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu. 

 

Ehdotusvaihe (talvi 2018) 

Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta on nähtävillä ollutta luonnosta muokattu edelleen 

asemakaavaehdotukseksi.  

 

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

ville. Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset toimitetaan ehdotuksen nähtävilläoloai-

kana edellä esitettyyn osoitteeseen. Viranomaisilta pyydetään lausunnot myös kaavaehdotukses-

ta. Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

 

Hyväksymisvaihe (alkutalvi 2019) 

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päätyttyä ehdotukseen tehdään tarvittaessa vielä mahdolli-

sista viranomaislausunnoista ja muistutuksista aiheutuvat tarkistukset. Mikäli kaavaan tehtävät 

muutokset ovat vähäisiä teknisiä tarkistuksia merkittävämpiä, ehdotus asetetaan uudelleen näh-

täville ja siitä pyydetään uudet lausunnot. Jos kuitenkaan tällaisia suuria muutoksia ei enää teh-

dä, kaava on valmis kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.  

 

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

symispäätöksestä ei valiteta kuukauden valitusajan kuluessa, todetaan kaavan tulleen voimaan 

eli lainvoimaiseksi. Kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella. 

 

 

9. KAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET 

Kustannusten perimisestä on laadittu kaavoitussopimus Fingrid Oyj:n ja Mänttä-Vilppulan kau-

pungin välille. 

 




