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SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS  
- PALAUTERAPORTTI  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 14.7.–22.8.2016  
 

A. OAS:sta jätetyt viranomaisten kommentit 

A1. Fingrid Oyj 

 
Fingridillä ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

A2. Pirkanmaan liitto 

Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa kyseisen suunnitelman 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

A3. Pirkanmaan maakuntamuseo 

Museo on tutustunut hankkeeseen ja toteaa, ettei siitä 
ole huomautettavaa. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 

B. OAS:sta jätetyt osallisten mielipiteet 

B1. Yksityishenkilö 1 

Keskustelisin mielelläni lisää kaavan osalta. Vastine: 
Asianosaiseen ollaan yhteydessä kaavoitus-
asiaan liittyen. 

B2. Yksityishenkilö 2 

Nykyisin latuverkon tien ylityksissä on ollut vaaratilantei-
ta. Olisiko jokin keino osoittaa kaavassa ainakin Mänttä-
Vilppulan puolella varaukset alikulkutunneleille? 

Vastine: 
Mielipiteessä esitettyä asiaa tutkitaan kaava-
luonnoksen laadinnan yhteydessä. 

 
 

Kaavaluonnos, nähtävillä 1.6.- 30.6.2017  
 

C. Luonnoksesta jätetyt viranomaisten kommentit 

C1. Pirkanmaan maakuntamuseo 

Maakuntamuseo tarkentaa aiempaa lausuntoaan ja kat-
soo, että asemakaavaprosessissa on erinomaisen hienosti 
otettu huomioon rakennetun kulttuuriympäristön arvot 
niin selvitysten tekemisen kuin asemakaavan rakennuksia 
koskevien suojeluratkaisujen kautta. Maakuntamuseolla 
ei ole huomautettavaa hankkeesta. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
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C2. Fingrid 

1. Näkemyksemme mukaan Fingridin omistama kiinteistö 
olisi selkeintä osoittaa kokonaan energiahuollon alueena 
(EN). Sähköasemaan liittyvät monet voimajohdot rajoit-
tavat merkittävästi alueen käyttöä, joten EN-merkintä 
vastaisi alueen päämaankäyttöä. Fingridillä ei ole tällä 
hetkellä suunnitteilla voimajohtojen rakentamista tai 
aseman laajennusta, mutta pidemmällä aikavälillä tarvet-
ta järjestelyille voi ilmetä. Sähköaseman sisääntuloreitit 
ovat tyypillisesti teknisesti vaativia ja saattavat muuttaa 
nykyisten johtojen sijoittumista. Mäntän sähköasema tu-
lisi käsityksemme mukaan osoittaa suojaviheralueeksi 
(EV). Kaavanlaatija toi keskusteluissa esille EN-alueen ko-
koon liittyvän sähköaseman laajentumisvaran ja siihen 
liittyvän vaikutusten arviointitarpeen. Vaikutusten mer-
kittävyys riippuu sähköaseman laajuudesta, mikä voidaan 
kuitenkin osoittaa rakennusalalla ja rakennusoikeudella 
huolimatta varsinaisen EN-alueen koosta. Ehdotamme 
siis, että rakennusala vastaisi kaavaluonnoksen mukaista 
EN-aluetta ja EN-alue laajennetaan koko Fingridin omis-
tamalle kiinteistölle. Voimajohtoalueet voidaan osoittaa 
myös EN-alueella johtoa varten varattuna alueen osana 
(vaikka se ei ole välttämätöntä). Näkemyksemme mukaan 
kaavaluonnoksen mukaiset ohjeelliset moottorikelkkarei-
tit (mo), ohjeelliset hiihtoladut (la) ja ajoyhteydet voidaan 
jättää kaavaluonnoksen mukaiseen sijaintiin, vaikka ne si-
joittuisivat EN-alueelle. 
 
2. Voimajohtoalueiden leveydet (merkintä johtoa varten 
varattu alueen osa) tulisi tarkistaa siten, että ne vastaavat 
lunastettua johtoaluetta. Koillisen suuntaan lähtevän 110 
kV voimajohdon Petäjävesi-Mänttä johtoalue on 50 met-
riä leveä ja rakennusrajoitusta merkitsevä rakennusraja 
ulottuu 15 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta 
molemmin puolin. Lounaan suuntaan lähtevän 2x110 kV 
voimajohdon Kangasala-Mänttä johtoalue on 64 metriä 
leveä ja rakennusraja ulottuu itäpuolella 15 metrin etäi-
syydelle voimajohdon keskilinjasta ja länsipuolella 18 
metrin etäisyydelle. Fingridillä on pitkän aikavälin tavoit-
teena päivittää voimajohdon rakennusrajoitusta merkit-
sevät rakennusrajat siten, että rakennusrajoitus koskee 
koko johtoaluetta. Asemakaavoituksessa on suositelta-
vaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana käy-
tetään johtoalueen kokonaisleveyttä. 
 
3.  Yleisesti voimajohtoa koskevia asioita, jotka tulee ot-
taa suunnittelussa huomioon: 
• Sähköaseman alueella, voimajohtoalueella tai niiden lä-
heisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ristiriidassa 
ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä se saa ai-
heuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysy-
miselle. 
• Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai ra-
kennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet tai laitteet 
eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. 

Vastine: 

1. Kaavoittajan näkemyksen mukaan EN-
merkintä on tarkoituksenmukaista osoittaa 
vain alueelle, jolle varsinainen energiahuol-
lon toiminta - tässä siis uusi sähköasema 
muuntajakenttineen - sijoittuu. Voimajohdot 
voivat hyvin kulkea M-alueella. Myös ohjeel-
liset latu- ja ulkoilureitit on selkeämpää ja 
luontevampaa osoittaa M-alueelle, EN alu-
een käyttötarkoitusmerkintänä niiden kulku-
reitillä antaisi alueen luonteesta ja käytöstä 
väärän kuvan. Kaavaan ei nähdä tältä osin 
tarpeelliseksi tehdä muutoksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Voimajohtoalueiden leveydet ja raken-
nusrajoitukset tarkistetaan kaavaehdotuk-
seen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Merkitään jatkosuunnittelun tiedoksi. 
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Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia 
rakennuksia. 
• Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastauk-
seen. 
• Pysäköintialueen sijoittamiseen voimajohtoalueelle tu-
lee pyytää Fingridin lupa. 
• Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita 
tai pensaita, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 
metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoite-
taan. 
• Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien 
omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajoh-
tonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. 
• Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, 
mitä Liikenneviraston ohjeessa "Sähköjohdot ja maantiet" 
(2011) esitetään. 
• Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta 
rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen ris-
teämälausunto. Risteämä voi olla esimerkiksi tie, katu, 
maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, jo-
ka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. 
 
4. Asemakaavaluonnoksessa vanha sähköasemarakennus 
on osoitettu merkinnällä sr-6. Fingrid Oyj:n näkemyksen 
mukaan sähköasemarakennukselle ei tulisi osoittaa ase-
makaavassa suojelustatusta. Kohdetta ei ole tunnistettu 
Mänttä-Vilppulan kaupungin Keskustaajaman osayleis-
kaava 2030 varten tehdyssä rakennetun ympäristön selvi-
tyksessä (FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2015) niin 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai edes paikallisesti 
rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteek-
si. Kohdetta ei ole myöskään tunnistettu rakennus- tai 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi Pirkanmaan 
liiton maakuntakaavatyössä. Asemakaavatyössä ei ole 
otettu kantaa, millä perusteella inventoinnissa tunniste-
tut arvot olisivat edes paikallisella tasolla niin erityisiä, et-
tä kohteen rakennukset tulisi suojella. Koska kohteen 
suojelullisia arvoja ei ole otettu huomioon maakuntakaa-
vassa eikä em. osayleiskaavan inventoinnissa, tulisi koh-
teen suojeluarvon olla todella merkittävä, jotta yksittäi-
sen asemakaavahankkeen yhteydessä suoritetussa inven-
toinnissa voitaisiin ohittaa ylempien asemakaavoitusta 
ohjaavien kaavatasojen laatimisessa tehdyt selvitykset. 
Käsityksemme mukaan asemakaavaluonnoksessa esitetty 
suojelumerkintä ei perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin kohteen rakennettuun ympäristöön liittyvien ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen osalta. Riittävien selvitys-
ten hankkiminen on viime kädessä kaupungin vastuulla, 
koska kaupunki itse vastaa alueensa käytön suunnittelus-
ta asemakaavatasolla.  
 
Fingrid Oyj ei pysty hyödyntämään vanhaa sähköasema-
rakennusta nykyisessä sähköasematoiminnassa ja yhtiöllä 
ei näin ollen ole enää tarvetta kyseiselle sähköasemara-
kennukselle. Rakennukselle ei ole myöskään löydetty 
muuta soveltuvaa käyttötarkoitusta. Kohteen peruskun-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Rakennetun ympäristön kaavallinen suoje-
lu tapahtuu aina asemakaavalla, ei ylemmillä 
kaavatasoilla, vaikka jo ylemmillä kaavata-
soilla voidaan osoittaa asemakaavoituksessa 
tarkemmin huomioitavaksi jo tuolloin kar-
keamman suunnittelun vaiheessa tunnistettu-
ja suojelutarpeita.  
 
Selvityksiä myös tarkennetaan kaavoitusta-
son tarkentuessa. Tässä rakennukselle osoi-
tettu suojelumerkintä perustuu tätä asema-
kaavaa varten tehtyyn rakennetun ympäris-
tön inventointiin ja siinä esiin tulleisiin tietoi-
hin ja arvoihin.  
 
(Keskustan osayleiskaavan suunnittelu on 
myös tällä välin edennyt ja rakennus on sit-
temmin kohteena huomioitu myös osayleis-
kaavassa.) 
 
Kaupunki näkee, että rakennukselle on mah-
dollista löytää uutta käyttöä.  
 
Asemakaava ei ota kantaa kiinteistön omis-
tukseen – mikäli kiinteistön nykyisellä omista-
jalla ei ole tarvetta vanhalle sähköasemara-
kennukselle eikä halua esimerkiksi vuoraa-
malla löytää sille uutta käyttäjää, on raken-
nus tontteineen mahdollista myydä uudelleen 
omistajalle. 
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nostus- ja ylläpitokustannukset voidaan arvioida 
merkittäviksi ja olevan kohtuuttomia verrattuna raken-
nuksen purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Sen 
vuoksi yhtiötä ei voi velvoittaa ylläpitämään rakennusta ja 
sen peruskuntoa. Vanha sähköaseman olisi parasta osoit-
taa suojaviheralueeksi, joka purettuna, puhdistettuna ja 
istutettuna palvelisi samalla kaupunkilaisten virkistystoi-
mintaa moottorikelkkareitin ja hiihtoladun varrella. 
 

C3. Pirkanmaan liitto 

Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa kyseisistä suunnitel-
mista. Pyydän kuitenkin ajantasaistamaan maakuntakaa-
voituksen tilanteen kaavaselostukseen. 

Vastine: 
Kaavatilanne päivitetään kaavaehdotuksen 
selostukseen. 
 

C4. Pirkanmaan pelastuslaitos 

Pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista kaavaehdotuk-
seen. 
 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 

C5. Telia 

Suunnittelualueella sijaitsee oheisen karttaliitteen mukai-
sesti Telian valokuitukaapelia sekä laitetila, johon kaapelit 
on kytketty. Valokuitukaapelit on merkitty kuvaan violetil-
la viivalla, betoninen kaapelikaivo violetilla ympyrällä, ja 
laitetila ja tukiasema vihreällä nelilöllä. Lisäksi laitetilan 
yhteydessä olevassa mastossa on Telian tukiasema. Telian 
toivomuksena on, että tukiasema voidaan säilyttää nykyi-
sellä paikallaan TDC Oy:n omistamassa mastossa. Pyy-
dämme ilmoittamaan vähintään 14 viikkoa etukäteen, 
mikäli tarvetta kaapelien tai tukiaseman siirrolle ilmenee. 
Muilta osin asemakaavan muutosehdotukseen ei ole 
huomautettavaa. 

 

Vastine: 
Kaavaluonnoksen ratkaisu mahdollistaa tuki-
aseman ja kaapelien säilymisen nykyisellään. 
Merkitään ilmoitusvelvoite jatkosuunnittelun 
tiedoksi. 
 

C6. Elisa Oyj 

Elisa Oyj :llä ei ole huomauttamista Mäntän sähköaseman 
asemakaava-alueen muutokselle. Alueella on Elisa Oyj: n 
tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alu-
eella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä 
suojauksesta. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään, pi-

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
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tää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan. 
Siirrot ovat maksullisia. 
 

 
 

D. Luonnoksesta jätetyt osallisten mielipiteet 

Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. 

 

 
Kaavaehdotus, nähtävillä 28.12.2018 - 31.1.2019 

 

E. Ehdotuksesta jätetyt viranomaisten kommentit 

E1. Fingrid 

Näkemyksemme on edelleen se, että Fingridin omistama 
uusi sähköasema RNo 2:1 olisi selkeintä osoittaa koko-
naan energiahuollon alueena (EN), vaikka kaavaehdotuk-
sessa asemaa ympäröi maa- ja metsätalousalue (M). Toi-
vomme edelleen, että rakennusala vastaisi EN-aluetta ja 
Mäntän Sähköasema RNo 2:758 osoitettaisiin suojaviher-
alueena (EV). Näkemyksemme on edelleen se, että van-
halle sähköasemalle ei tulisi osoittaa asemakaavassa suo-
jelustatusta sr-6-merkinnällä (suojeltava rakennus). 
 
Toimme edellisessä lausunnossamme esille, että voima-
johtoalueiden leveydet (merkintä ilmajohtoa varten va-
rattu alueen osa) pitäisi merkitä siten, että ne vastaisivat 
johtoaluetta lausunnon mukana tulleiden poikkileikkaus-
ten mukaisesti. Tulkintamme mukaan merkintöjä vielä 
hieman tarkistaa. 110 kV voimajohdon Petäjävesi-Mänttä 
johtoalue on 50 metriä leveä. Kaavakartalla "ilmajohtoa 
varten varattu alueen osa" vaikuttaisi olevan muutaman 
metrin liian kapea (noin 46 metriä). Lounaan suuntaan 
lähtevän 2x110 kV voimajohdon Kangasala-Mänttä johto-
alue on 64 metriä leveä. Kaavakartalla "ilmajohtoa varten 
varattu alueen osa" vaikuttaisi olevan tämänkin voima-
johdon kohdalla muutaman metrin liian kapea (noin 62 
metriä). 

Vastine: 

Kaavoittajan näkemys on sama kuin edelli-
sessä vaiheessa. Kaavaan ei nähdä tarpeel-
liseksi tehdä muutoksia. 
 
 
 
 
 
Kiitos tarkkuudesta: voimajohtoalueen rajat 
oli tosiaan piirretty 23 metriä johtolinjasta 
suuntaansa 25 metrin sijaan. Johtoalueiden 
leveydet on nyt korjattu hyväksymisvaiheen 
kaavaan. 

Kaavamerkinnästä on pyritty tekemään eri-
laiset toiminnot mahdollistava niin hyvin kuin 
on mahdollista ottaen huomioon lain edelly-
tykset arvokkaan rakennusperinnön säily-
miseksi. Suojelumerkintä on palautettu luon-
nosvaiheen muotoon, mutta ei käytännössä 
aiheuta muutosta ehdotusvaiheen nähtävillä 
olleeseen versioon verrattuna. 
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E2. Finavia 

Sekä pysyvät että väliaikaiset rakenteet ja laitteet edellyt-
tävät ilmailulain (864/2014) 159§:n mukaista lentoestelu-
paa ulottuessaan yli 30 metrin korkeudelle maan tai ve-
den pinnasta.  

Vastine: 
Telemasto ja sähkölinjat ovat alueella ennes-
tään olemassa, uusia lentoesteitä ei ole ra-
kentumassa. 

E3. Pirkanmaan liitto 

Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

E4. Pirkanmaan ELY-keskus 

Ei lausuttavaa. 
 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

E5. Telia 

Telialla menee muuntoaseman mastolle kuitukaapeleita. 
Kaavamuutokseen ei ole huomauttamista, kunhan mah-
dollisessa rakentamisessa huomioidaan kaapeleiden ole-
massaolo ja niiden päälle ei rakenneta mitään.  

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 

E6. Elisa Oyj 

Elisa Oyj toisti edellisen vaiheen lausuntonsa. (= Ei huo-
mautettavaa.) 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

E7. Pirkanmaan maakuntamuseo 

Maakuntamuseo on luonnosvaiheessa antamassaan lau-
sunnossa ottanut kantaa suunnitelmaan ja todennut, että 
kulttuuriympäristön arvot on otettu huomioon erinomai-
sen hienosti. Aarne Ervin suunnitelmien mukaan raken-
nettu sähköaseman miljöö on säilyttänyt alkuperäiset 
piirteensä hienosti ja kohde edustaa laajempaa, kansalli-
sen infrarakentamisen historiaa havainnollisella tavalla. 
Alueen arvojen säilyminen on tärkeää.  
 
Kaavaehdotuksessa rakennuksia koskevaa suojelumää-
räystä on muutettu muotoon ”rakennusta ei saa purkaa 
ilman pakottavaa syytä”. Ehdollinen suojelumääräys ei 
ole tässä yhteydessä, kyseisen kohteen arvot huomioi-
den, asianmukainen ja maakuntamuseo esittääkin palau-
tettavaksi aiemman rakennussuojelumerkinnän ja mää-
räyksen.  

Vastine: 
Määräys palautetaan aiempaan muotoon. 

 

F. Ehdotuksesta jätetyt osallisten muistutukset 

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 

 
 


