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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Kaupunki   Mänttä-Vilppula 

Kaupunginosa  6. kaupunginosa (Mustalahti) 

Suunnittelun kohde Kiinteistöt 508-405-2-12, 508-405-2-537, 508-405-2-
623, 508-405-2-717, 508-405-2-782, 508-405-2-758, 

508-895-2-24 ja katualuetta 

Kaavan nimi Mäntän sähköaseman asemakaava ja asemakaavan 
muutos 

Kaavan numero  A1349 

Kaavalaji/toimenpide  Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Kaavalla muodostuu Korttelin 627 tontit 7-9, masto-, energiahuolto-, maa- 
ja metsätalous- sekä liikennealuetta 

Vireilletulopäivämäärä    24.11.2014  

Hyväksymispäivämäärä  14.10.2019 (KV § 77) 

Vahvistuminen  __.__.2019 (kuulutus) 

Tiedot kaavan laatijasta 

Kaavoitusviranomainen /   Mänttä-Vilppulan kaupunki 

kaavan tilaaja   Kaavoituspalvelut 

   PL 69, 35800/35801 Mänttä 

   

Kaupunginarkkitehti 

   Sirkka Sortti  

    p. 050 380 0669 

    sirkka.sortti@taidekaupunki.fi 

 

Kaavoituspäällikkö (kaavoitusta koskevat tiedustelut) 

Riina Jorasmaa 

p. 044 7288 563 

riina.jorasmaa@taidekaupunki.fi 

 

Suunnitteluavustaja 

    Terhi Mäkelä 

    p. 044 728 8661 

    terhi.makela@taidekaupunki.fi 

 

Konsultti / kaavan laatija  Ramboll Finland Oy 

Maankäyttö 

    Pakkahuoneenaukio 2 (PL 718) 

    33101 Tampere 

 

   Yksikön päällikkö, arkkitehti SAFA (YKS 476) 

Kirsikka Siik 

    p. 050 324 5527 

    kirsikka.siik@ramboll.fi 

    

 
  

mailto:sirkka.sortti@taidekaupunki.fi
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1.2 Kaava-alueen 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. Kaava-alueen sijainti. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Mäntän sähköaseman asemakaava ja asemakaavan muutos. 

 

Asemakaava koskee Mäntän Mustassalahdessa sijaitsevaa Fingrid Oyj:n omistamaa sähköaseman 

aluetta ja ympäristöä. Kaavoitusta tehdään Fingrid Oyj:n aloitteesta. Alueelle valmistui vuonna 

2016 uusi 110 kV:n avokytkinlaitos ja nykyiset voimajohdot käännetään uudelle sähköasemalle. 

Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta on myöntänyt hankkeelle suunnittelutarverat-

kaisun 13.5.2014, § 59.  

 

Asemakaavan muutos koskee Runttimäentien kohdalla asemakaavasta M19-72 (vahv. 

21.4.1972) voimaan jäänyttä pientä suikaletta katualuetta, joka tällä asemakaavalla liitetään 

osaksi Runttimäentien liikennealuetta.  

 

Asemakaavahankkeen tarkoituksena on osoittaa uuden sähköaseman paikka energianhuollon 

alueeksi ja tutkia alueen muut maankäytön mahdollisuudet. 

1.4 Luettelo kaava-aineistosta ja selostuksen liiteasiakirjoista 

Kaava-aineisto: 
• Asemakaavakartta määräyksineen 1:2000 
• Asemakaavan selostus 

 
Selostuksen liitteet: 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 10.5.2017) 
Liite 2: Mäntän sähköasema – Rakennusinventointi (Tarja Antikainen, 2016) 
Liite 3: Mäntän sähköaseman maaperän pilaantuneisuustutkimukset (Ramboll Finland Oy, 

22.1.2013) 
Liite 4: Vastineraportti  
Liite 5: Asemakaavan seurantalomake 

1.5 Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista 

Hankkeeseen liittyvä pohjatieto- ja taustamateriaali: 

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

• Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys (hyv. 16.11.2009) 

• Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026 
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• Mänttä-Vilppulan kaupungin 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) 

• Mäntän sähköaseman betonin hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus (Eurofins Envi-

ronment Testing Finland Oy, 15.5.2017) 

• Mäntän sähköasema, suunnitelma purkubetonin hyötykäytöstä (Ramboll Finland Oy, 

28.6.2017) 

• Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa (Fingrid Oyj, 19.6.2017) 

• Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportin tarkastaminen (lausunto; Pirkan-

maan ELY-keskus, 21.5.2018) 

 

 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavamuutos on tullut vireille Fingrid Oyj:n aloitteesta (kaavoitushakemus 25.3.2014). 

Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta on myöntänyt hankkeelle suunnittelutarverat-

kaisun 13.5.2014, § 59. 

 

Kaavamuutoshankkeen kaavoitusprosessin viralliset vaiheet ovat seuraavat: 

• Vireilletulo: Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituskatsaus 2014, kh 24.11.2014 § 344 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 14.7.–22.8.2016 

• Kaavaluonnos nähtävillä: 1. - 30.6.2017 

• Kaavaehdotus nähtävillä: 28.12.2018 - 31.1.2019 

• Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely: 14.10.2019 § 77 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavalla osoitetaan energiahuollon alue poikkeusluvalla jo toteutettua uutta sähköasemaa 

varten sekä käytöstä poistuneen entisen sähköaseman alueelle uudet käyttötarkoitukset asuin-, 

liike- ja toimisto-, masto- sekä maa- ja metsätalousalueena.  

 

Noronkadun kulmassa sijaitseva rakentamaton tontti osoitetaan varastoalueeksi ja kaava-alueelle 

sijoittuva osa Runttimäentietä liikennealueeksi.  

 

Muu osa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi. Maa- ja metsätalousalueelle 

osoitetaan rasitteina ajoyhteys sähköasemalle sekä Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleis-

kaavaehdotuksen mukaiset ulkoilureitti- ja moottorikelkkailureitit. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava on valmis toteutettavaksi heti kun se on virallisesti vahvistettu. 

 

 

  



 

 

6 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa (2010). 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on ennestään asemakaavoittamatonta aluetta, jolla sijaitsee 2016 rakentunut 

uusi sähköasema, käytöstä poistunut vanha sähköasema ja sen toimintaan liittyneitä rakennuksia 

sekä kookas telemasto. Alue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Mustanlahden teollisuusalueeseen 

ja muilta osin havupuuvaltaisiin talousmetsäalueisiin.  

 

Liikennöinti uuden sähköaseman alueelle tapahtuu Runttimäentieltä lähtevän Riihosjärven yksi-

tyistien kautta. Alueen poikki kulkevat itä-länsisuuntaisesti moottorikelkka- ja ulkoilureitit. 

 

 
Kuva 3. Näkymä kaava-alueelta Riihosjärven yksityistieltä kohti uutta sähköasemaa. Oikealla näkyy 
käytöstä poistunut vanhan sähköaseman kytkinkenttä, joka purettiin kesällä 2017. 
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Kuva 4.  Telemasto sähköasemalle johtavan Riihosjärven yk-
sityistien suunnasta nähtynä. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisema 

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

totonta, maisemaltaan avaraa, voimalinjojen ja sähköasemien/kytkinlaitosten (käytöstä poistunut 

vanha sähköasema ja 2016 rakennettu uusi sähköasema) rakenteiden sävyttämää aluetta. 

Suunnittelualueella ei ole mainittavia maisemallisia arvoja. Puuttomia sähkölinja-alueita pitkin 

avautuu pitkiä, mutta ei kaupunki- tai maisemakuvallisesti merkittäviä näkymiä. 

 

 

 
Kuva 5. Puuttomia sähkölinja-alueita pitkin avautuu pitkiä, mutta ei kaupunki- tai maisemakuvallisesti 
merkittäviä näkymiä. 
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Pinnanmuodostus 

Suunnittelualueen maasto viettää loivasti lounaaseen. Suunnittelualueen korkein piste on alueen 

koilliskulmassa (+114 m) ja matalinta on suunnittelualueen lounaislaidalla (+108 m). 

 

Kallio- ja maaperä 

 

 
Kuva 6. Maaperäkartta ja selite (lähde: Geologian tutkimuskeskus 2014).  

 
Kallioperältään suunnittelualue on pohjoisosastaan granodioriittiä ja eteläosasta kiillegneissiä 

(Geologian tutkimuslaitos 2015). 

 

Geologian tutkimuslaitoksen aineistossa selvitysalueen maaperä (kuva 6) on pääosin hiekkamo-

reenia (Mr). Alueen itäraja on hiesua (Hs). Alueen luoteiskulma rajautuu kartoittamattomaan alu-

eeseen. 

 

Käytöstä poistuneen vanhan sähköaseman kohdan maaperä on kunnostettu (ks. myös kohta Ym-

päristöhäiriöt).  

 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Alue on kauttaaltaan ihmisen muokkaamaa. Kaavoituksen yhteydessä ei ole tehty luontoselvityk-

siä, sillä alueella ei sen nykytilasta ja käyttöhistoriasta johtuen oleteta olevan kaavoituksen kan-

nalta mainittavia kasvi- tai eläinlajeja. 

 

Alueen pohjoisosa (asuintalon ja maston ympäristö) on vehreä ja puustoinen. Alueen eteläosa on 

sähkölinjojen ja uuden sähkökentän vuoksi puustoton, kasvillisuus pääosin matalaa, pajukkoista 

pensaikkoa. Sähkökentän ja sähköaseman alue on nurmialuetta. Alueen pohjoispuolella sijaitsee 

teollisuusalue, muutoin aluetta ympäröi havuvaltainen metsä.  

 

Vesiolosuhteet 

Mänttä-Vilppula kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Suunnittelualueen lähin vesistöalue, 

Keurusselkä, sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä alueen pohjoispuolella.  Sen valuma-alueena on 

Keurusselän lähialue.  

 
Tutkittu alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole muita herkkiä alueita. Lähin 
pohjavesialue (Runttimäki, 0429952) sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä itään. Alue sijoittuu 
Kuoreveden valuma-alueelle (35.611). Kiinteistön eteläpuolelta kulkee avo-oja, jonka kautta 

pintavedet virtaavat lopulta etelään Riihosjärveen, joka on noin 1,2 km etäisyydellä. 

 

Hulevedet 

Suunnittelualueen pinnanmuodot viettävät länteen. Alueen halki itä-länsi suunnassa kulkee oja, 

joka jatkuu lännessä soiselle alueelle ja idässä Riihosjärven toiselle puolelle rummun kautta.  

Suunnittelualueen pintavedet valuvat ojaa pitkin länteen kohti Helikankorpea.  
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella Runttimäentien varteen sijoittuvalla poistuvan sähkö-/ kytkinaseman kiinteis-

töllä 508–405-2-758 sijaitsee 1950-luvun alussa rakennettu kaksikerroksinen sähköasemaraken-

nus. Rakennuksen piirustukset laati arkkitehtuuritoimisto Aarne Ervi, joka oli tullut Imatran Voi-

man suunnittelijaksi sodan jälkeen ja suunnitellut siis monia muitakin yhtiön rakennuksia.  

 
Muuntoaseman rakentaminen käynnistyi toukokuussa 1949 ja harjannostajaisia vietettiin 
4.2.1950. Rakennus on kaksikerroksinen ja satula- eli harjakattoinen, julkisivut ovat puhtaaksi-
muurattua tummanruskeaa tiiltä. Rakennuksen sisäänkäynti on säilynyt alkuperäisessä asussaan, 
samoin sisätiloissa mm. portaikko, porraskaide ja puuviilupintaiset sisäovet. Tuulikaapin alkuaan 
lakatut puuovet maalattiin valkoiseksi 2000-luvulla. Sisäänkäynnin edessä on Ervin kohteissa 

tyypillistä liuskekiveystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Sähköasemara-
kennus etelästä katsottu-
na. 

 

Viereisellä kiinteistöllä 508–405-2-537 sijaitsee asuinkäytössä oleva pientalo piharakennuksi-

neen. Asuinrakennus käsitti valmistuessaan kaksi perheasuntoa, jotka ovat toistensa peilikuvia. 

Rakennus on Aarne Ervin toimiston tyyppitalo 50/2L jossa alakerrassa oli keittiö, ruokailutila, 

olohuone ja kylpyhuone. Yläkerrassa oli kummallakin asunnolla yksi huone ja kellarissa juuresva-

rasto. Asuntojen välissä yläkerrassa oli kylmä ullakkotila. Rakennuksessa on vaakaverhoillut puu-

julkisivut ja tiilikate. Asuinrakennuksen itä- ja länsipäässä sijaitsevat varastosiivet on erotettu 

asunto-osasta lasikuistilla. Lasi pohjoispuolella, eteläsivu on avoin. Kuistille on käynti molemmilta 

puolilta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Sähköaseman 
henkilökunnan asuintoina 
toiminut Aarne Ervin 
suunnittelema asuinra-
kennus (tyyppitalo 
50/2L) käsitti valmistu-
essaan kaksi asuntoa. 
Rakennus on säilynyt eri-
tyisen hyvin alkuperäi-
sessä ilmeessään. (kuva: 
Riina Jorasmaa/Mänttä-
Vilppulan kaupunki, 
2016) 
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Rakennus on erittäin hyvin alkuperäisessä muodossaan säilynyt. Myös yksityiskohdat, kuten 

köynnössäleiköt ja liuskekiveykset ovat tallella. Pihavalaistus oli tehty jo rakennusvaiheessa. 

Tontti on avara ja aurinkoinen. 

 

Asuinrakennuksen lounaispuolelle sijoittuva sauna- ja leivintuparakennus edustaa täysin samaa 

tyyli- ja muotokieltä kuin päärakennuskin. Myös käytetyt julkisivumateriaalit ovat samat: vaa-

leankeltainen vaakalautaverhous, tiilikate, liuskekiviportaat.  Leivintuvan uuni on edelleen käy-

tössä. Sauna on uusittu sisustuksen osalta. 

 

Kiinteistön alueella asuinrakennuksen pihapiirin ulkopuolella, umpeen kasvaneen sekametsän 

reunassa lähellä Runttimäentietä sijaitsee entinen autotalli. IVOn aikana rakennus toimi linjanhoi-

toryhmän varastona. Rakennus on verhoiltu punaiseksi maalatulla pystylaudoituksella.  

 

Edellä mainittujen rakennusten lisäksi kiinteistön 508-405-2-537 alueella sijaitsee alueelle myö-

hemmin toteutettu 109 metriä korkea harustettu tietoliikennemasto. Maston harukset sijoittuvat 

lähes kokonaisuudessaan samaisen kiinteistön alueelle. Edellä mainituilla kiinteistöillä on oma liit-

tymä Runttimäentiehen (kt 56) suunnittelualueen pohjoisosassa. 

 

Suunnittelualueen länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee teollisuustoiminnassa olevia korttelialueita. 

Mustanlahden asuinalue sijaitsee Mustalahden teollisuusalueen pohjoispuolella n. 500 metrin 

päässä suunnittelualueelta. 

 

Mäntän sähköasema-alueen kokonaisuus liittyy siihen Suomen sähköistämisen 1950-luvun ra-

kennusvaiheeseen, jossa IVO rakennutti päävoimalinjat Pohjois-Suomesta etelään. Imatran Voi-

ma Oy:n 1950-luvun taitteessa rakennuttamat ja arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemat muunto-

asema ja asuinrakennus talousrakennuksineen muodostavat yhdessä ympäröivän kytkinkentän 

kanssa hienon ja hyvin säilyneen kokonaisuuden.  

 

Asemakaavaa varten laaditun rakennetun ympäristön selvityksen mukaan kokonaisuudella on 

merkitystä energiatekniikan historian sekä arkkitehtuurihistorian kannalta. Se edustaa Suomen 

sähköistämistä kantaverkon rakentamisen osalta ja on arkkitehtuuriltaan edustava, ns. 1940-

luvun romantiikan edustaja. Lisäksi kohteella on paikallista teollisuushistoriallista merkitystä, sillä 

voimalinjan vetäminen Mäntän sivuitse ratkaisi 1950-luvun alussa sekä Serlachiuksen Mäntän 

tehtaiden, että Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Jämsänkosken tehtaiden, energian tarpeen.  

 

Asuminen ja väestö 

Kaava-alueella (kiinteistön 508–405-2-537 asuinrakennuksessa) asuu yksi henkilö. 

 

Palvelut 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kunnallisia palveluita. Lähin päi-

vittäistavarakauppa sijaitsee noin kilometrin päässä Runttimäentien ja Orivedentien risteyksen 

tuntumassa. 

 

Liikenne 

Suunnittelualueen pohjoisreunaa kulkee Mäntästä Jämsään johtava kantatie 56, Runttimäentie. 

Liikenneviraston julkaisemien seurantatietojen mukaan vuonna 2016 tien keskimääräinen vuoro-

kausiliikenne (kvl) oli 2143 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä vuorokaudessa 

oli keskimäärin 206 ajoneuvoa. Runttimäentietä liikennöi joukkoliikenteen kaukolinja. 

 

Liikennöinti sähköaseman alueelle tapahtuu suunnittelualueen koillisosassa kulkevalta Runttimä-

entieltä (kantatie 56) lähtevän Riihosjärven yksityistien kautta. Yksityistien kautta kuljetaan 

myös kaava-alueen ulkopuolella sijaitseville kesämökeille. 

 

Kaava-alueen poikki kulkevat itä-länsisuuntaisesti moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit. 

 

Tekniset verkostot 

Suunnittelualue on hyvin liitettävissä alueellisiin vesihuolto- ja sähköverkostoihin.  
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Kuva 9. Vesihuollon verkostokart-
ta. Vesijohtoverkosto on osoitettu 
sinisellä viivalla, viemäriverkosto 
oranssilla ja sadevesiverkosto vih-
reällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Ilmajohdot (110 kV) on 
esitetty kuvassa punertavalla ja 
uuden sähköaseman viitteellinen si-
jainti oranssilla. Alueen pohjois-
osaan sijoittuva telemaston sijainti 
ja sen harukset on esitetty keltai-
sella. 

 

Ympäristöhäiriöt 

Mäntän sähköasemalla tehtiin syksyllä 2012 maaperän pilaantuneisuustutkimus (Ramboll), jossa 

otetuista näytteistä todettiin nyttemmin käytöstä poistuneen kytkinkentän kohdalla vuonna 1963 

palaneen muuntajan aiheuttamaa maaperän pilaantuneisuutta.  

 
Näiden maaperätutkimusten jälkeen sähköaseman salaojaputkiston puhdistuksen yhteydessä 
22.11.2012 todettiin alueella myös öljyä. Mahdollista öljyvuodon lähdettä selvitettäessä olemassa 
olevien lähtötietojen perusteella todettiin, että kohteessa ei ole muita todennäköisiä öljyvuodon 

lähteitä (esim. öljysäiliöitä) kuin muuntajista tapahtuneet öljyvuodot vuosikymmenien aikana 

(Fingrid Oy, Pauli Kasén, suullinen tiedonanto, 2012). Fingrid Oy:ltä saatujen lähtötietojen mu-
kaan mm. vuoden 1963 muuntajapalon yhteydessä muuntajaöljyä vuoti maaperään. Koska ase-
malla on ollut vuosikymmeniä muuntajia, on muuntajaöljyvuotoja voinut olla useampia. 
 
Alueen toimija, Fingrid Oy, on kaavoitusprosessin kuluessa purkanut käytöstä poistuneen kytkin-
kentän ja kunnostanut maaperän. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto maaperän kunnostuksen 
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loppuraportin tarkistamisesta on päivätty 21.5.2018. Kiinteistölle 508-405-2-758 on merkitty 

Maaperän tilan tietojärjestelmään maa-ainesten käyttörajoite, koska vanhan kytkinkentän maa-
perään on jäänyt kunnostuksen jälkeen Vna 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ylittäviä öl-
jyhiilivetypitoisuuksia. Kyseinen rajoitemerkintä ei rajoita kiinteistön käyttöä. Mikäli vanhan kyt-
kinkentän alueella tehdään tulevaisuudessa kaivutöitä, on alueelta poistettavat öljyhiilivetypitoi-

set maa-ainekset toimitettava vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa niitä. 

 

Koska vanhan muuntajakentän toiminnasta on todettu aiheutuneen maaperän pilaantuneisuutta, 

arvioidaan myös uuden sähköaseman voivan aiheuttaa vastaavaa pilaantuneisuutta. 

 

Myös ns. romupaikan alueella (kiinteistö 508-405-2-782, jossa oli romuttamotoimintaa vuodesta 

1995 2000-luvun alkupuolelle) todettiin 2002 tehdyissä Pirkanmaan ympäristökeskuksen pinta-

näytteenotossa ja haitta-ainetutkimuksissa ja edelleen 2006 tehdyssä tutkimuksessa maaperän 

pilaantuneisuutta, tarkemmin öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja. Maaperä kunnostettiin vuonna 

2007. Kunnostuksen tulos on vahvistettu kunnostustyön loppuraportissa (WSP Environmental Oy 

18.10.2007) seuraavasti: ”Kunnostetun alueen osalta maaperä täyttää asetetut tavoitteet niin, 

että päättyneestä romuttamotoiminnasta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja. Kohteessa ei 

tarvita jatkotoimia eikä kohteessa ole tarkkailutarvetta.”  

 

Sähkölinjoissa on suuri jännite, johon aina liittyy hengenvaara. Telemaston haruksiin voi kertyä 

jäätä, josta voi pudotessaan aiheutua vaaraa välittömästi harusten alla oleskeleville. 

 

Alue rajautuu länsi- ja pohjoisosastaan Mustalahden teollisuusalueeseen, jonka toiminnoista voi 

mahdollisesti aiheutua häiriötä. Voimalinjat aiheuttavat omat varoetäisyytensä alueella mm. ra-

kentamiselle. Myös telemaston harukset rajoittavat osaltaan rakentamista.  

 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä ei ole laadittu erikseen meluselvitystä. Osayleiskaavan selvi-

tyksiin liittyvässä meluselvityksessä on arvioitu laskennallisesti kantatien liikenteestä aiheutuvan 

melutasoksi muodostuvan asuintontin kohdalla päivisin 55-60 dB rakennuksen etupihalla ja 45-

50 dB suojaisan takapihan puolella ja öisin vastaavasti 50-55 dB ja alle 45 dB. Todellisuudessa 

asuinrakennuksen ja maston tonteilla on runsaasti puustoa, joka osaltaan vaimentaa melua.  

 

  
Kuva 11. Otteet osayleiskaavan meluselvityksen liitekartoilta. Vasemmassa kuvassa keskiäänitasot päi-
vällä ja oikeassa kuvassa yöllä.  

3.1.4 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. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Ote Pirkanmaan maakuntakaa-
vasta 2040. Suunnittelualueen likimääräi-
nen sijainti on osoitettu kartan sinisellä 
ympyrällä. 

 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto 

hyväksyi 27.3.2017. Maakuntahallitus päätti 29.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 201§ mu-

kaisesti maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 

tuli voimaan, kun maakuntahallituksen päätöksestä kuulutettiin alueen kunnissa 8.6.2017. Pir-

kanmaan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tullessaan aiemmat Pirkanmaan 1. maakunta-

kaavan vaihemaakuntakaavoineen. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä kos-

keneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 

2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa.  

 

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. 

3.2.2 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 13. Ote yleiskaavasta. Suunnittelu-
alueen rajaus on osoitettu sinisellä ra-
jauksella. 
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Mänttä-Vilppulaan ollaan laatimassa keskustaajaman osayleiskaavaa (FCG), jonka suunnittelu-

alueeseen myös tämä asemakaava-alue kuuluu. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa 

elinkeinojen, teollisuuden, asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittäminen infra-

struktuurin taloudellisuusnäkökohdat ja kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Kaavan 

tavoitteena on myös luoda edellytykset monipuoliselle, laadukkaalle asumiselle taajamassa ja 

taajaman läheisyydessä.  

 

Osayleiskaavan toinen ehdotus oli nähtävillä 18.2.-25.3.2019. Kaupunginhallitus käsitteli kokouk-

sessaan 10.6.2019 kaavan 4.6.2019 päivättyä ehdotusta ja hyväksyi esitetyt vastineet lausuntoi-

hin ja muistutuksiin. Kaupunginvaltuusto käsitteli kaavaa kokouksessaan 17.6.2019 ja hyväksyi 

kaavan muilta osin, mutta palautti sen Metsä Tissue Oy:n tehdasalueen osalta uudelleen valmis-

teluun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Ote 4.6.2019 päivätystä 
osayleiskaavankartasta Sähköaseman ja 
sen ympäristön kohdalta. 

 

Osayleiskaavan ehdotuksessa suunnittelualueelle on osoitettu kolmenlaisia toimintoja:  

- Teollisuus- ja varastoaluetta (T). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 

- Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsä-

talouskäyttöön. Uusi asuinrakentaminen on sijoitettava olemassa olevan asutuksen tai 

tiestön yhteyteen aluevarausmerkinnän pääkäyttötarkoitusta vaikeuttamatta. Rakennus-

ten tulee sijoitukseltaan ja ulkomuodoltaan sopeutua ympäristöönsä. Ranta-alueella (ra) 

sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeelli-

nen rakentaminen. 

- Energiahuollon alue (EN).  

 

Sähköaseman vanhat rakennukset on osayleiskaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittä-

vän rakennuksen tai rakennusryhmän merkinnällä (marjapuuron punainen neliö ja kaavatyön yh-

teydessä laaditun rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin kohdenumerointiin viittaava nu-

mero 150). Merkinnällä on osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja rakennus-

ryhmät, joiden arvojen säilyttäminen tulee olla kaikkien maankäyttöhankkeiden tärkeänä tavoit-

teena. 

 

Suunnittelualueesta pääosa on osoitettu yleiskaavassa melualueeksi pisterasterimerkinnällä. 

Merkintä osoittaa kaava-alueen osat, joilla 45dB yöajan keskiäänitaso ylittyy. Alueen määritys 

nojaa kaavan yhteydessä tehtyyn meluselvitykseen. Suunniteltaessa melusta häiriintyviä kohteita 

melualueelle tulee paikan meluolosuhteet tarkistaa lähemmin ja tarvittaessa torjua melu raken-

teellisesti. Melusuojaus toteutetaan miljöö huomioiden. 

 

EN-alueelle johtaa neljästä eri suunnasta voimalinjoja (z-viivamerkintä).  
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Suunnittelualueen sivuitse itä-länsisuuntaisesti on osoitettu ulkoilureitti (ympyräviivamerkintä). 

Ulkoilureitteihin sisältyy kävelyreittejä, luontopolkuja ja latuja. Ulkoilureitit sijoitetaan metsäauto-

teiden ulkopuolelle lukuunottamatta mahdollisia tienylityksiä. Merkinnällä esitetään ohjeellinen si-

jainti. 

 

Ulkoilureitin ja voimalinjojen läheisyyteen on osoitettu lisäksi sijainniltaan ohjeellinen moottori-

kelkkailureitti EN-alueen kohdalta kohti etelää (musta hakaviiva) ja samoin sijainniltaan ohjeelli-

nen moottorikelkkailureitin yhteystarve (punainen hakaviiva) kulkemaan EN-alueen eteläpuolitse.  

 

Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuva kantatie 56 on osoitettu osayleiskaavassa kantatien 

merkinnällä (musta paksuhko viiva ja kirjainmerkintä kt). 

3.2.3 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 

Norokadun katualueeseen ja yleisen tien alueeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Ote ajantasa-
asemakaavayhdistelmäs-tä. Suunnitte-
lualueen (asemakaavoitettava alue) 
alustava rajaus on osoitettu kuvassa si-
nisellä rajauksella. 

3.2.4 Muut suunnitelmat ja selvitykset 

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) 
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• Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakennuksessa (Fingrid Oyj, 19.6.2017) 

• Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportin tarkastaminen (lausunto; Pirkan-

maan ELY-keskus, 21.5.2018) 

3.3 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestyksen kokoukses-

saan 16.11.2009 ja rakennusjärjestys on kuulutettu voimaan 8.1.2010. Rakennusjärjestystä 

noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. 

3.4 Rakennuskielto 

Alueella ei ole voimassa rakennus- tai toimenpidekieltoja. 

3.5 Pohjakartta 

Pohjakartta on Mänttä-Vilppulan kaupungin laatima ja kiinteistöinsinöörin on tarkastanut sen 

kaavan hyväksymisvaiheen teknisten tarkistusten yhteydessä 2.7.2019. Asemakaavan muutos 

laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-GK24 mittakaavaan 1:2000. 

 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Fingrid Oyj (kaavoitushakemus 25.3.2014). 

Asemakaavalla osoitetaan uuden sähköaseman paikka energianhuollon alueeksi ja tutkitaan alu-

een muut maankäytön mahdollisuudet. Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen lautakunta on 

myöntänyt hankkeelle suunnittelutarveratkaisun 13.5.2014, § 59. Uusi sähköasema on sen mu-

kaisesti toteutettu alueelle. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Mäntän sähköaseman alueen asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2014 (kh 

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

2015-2018. Näistä viimeisin eli kaavoituskatsaus 2018 (kh 8.10.2018 § 230) oli nähtävillä 18.10. 

- 20.11.2018.  

 

Kaavoituksen kustannuksista vastaavat Fingrid Oyj ja Mänttä-Vilppulan kaupunki allekirjoitta-

mansa kaavoitussopimuksen mukaisesti. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

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

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

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

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: 

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

ja muut toimijat 

• elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja jot-

ka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan ELY- keskus 

• Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos 

• Mänttä-Vilppulan kaupunki 

• lautakunnat 
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• Pirkanmaan maakuntamuseo  

• Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

• Fingrid Oyj 

• Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

• DNA Oyj 

• Telia Oyj  

• Elisa Oyj 

• MW-Kehitys Oy 

4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Vireilletulovaihe 

Ennen kaavan vireilletuloa oli kaavahankkeen koskeman sähköaseman toteuttamiseksi myönnet-

ty suunnittelutarveratkaisu (tekninen lautakunta 13.5.2014, § 59), johon liittyvät asiakirjat olivat 

julkisesti nähtävillä 24.4.-5.5.2014. 

 

Tämä asemakaavahanke tuli vireille kaavoituskatsauksen 2014 kuulutuksella 24.11.2014. Kaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, liite 1) oli julkisesti nähtävillä 14.7.–22.8.2016 välisen 

ajan. Nähtävilläoloaikana jätettiin 3 viranomaisten ja 2 osallisten kommenttia. Kaikissa viran-

omaistahojen palautteissa ja toisessa osallispalautteessa palautteen laatija totesi, ettei OAS:aan 

ole huomautettavaa. Toinen osallispalaute koski Mäntänvuoren ja Runttimäen yhdyslatua sekä 

kantatien 56 ali rakennettavaksi toivottuja, hiihtäjiä palvelevia alikulkukäytäviä.  

 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 1.6.- 30.6.2017 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana jätettiin 6 

viranomaisten lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty.  Lausuntojen sisältö oli tiivistetysti seuraava:  

• Maakuntamuseo lausui, että asemakaavaprosessissa on erinomaisen hienosti otettu 

huomioon rakennetun kulttuuriympäristön arvot niin selvitysten tekemisen kuin asema-

kaavan rakennuksia koskevien suojeluratkaisujenkin kautta. Maakuntamuseolla ei ole 

huomautettavaa hankkeesta.  

• Fingrid Oyj esitti, että Fingridin omistama kiinteistö osoitettaisiin kokonaan energiahuol-

lon alueena (EN) ja sähköasema sen suojaviheralueeksi (EV). Lisäksi Fingrid toivoi, että 

voimajohtoja varten varattujen alueen osien leveydet tarkistettaisiin vastaamaan lunas-

tettuja johtoalueita ja ettei vanhaa sähköasemarakennusta suojeltaisi asemakaavalla.  

• Pirkanmaan liitolla ei ollut lausuttavaa, mutta liitto toi kuitenkin esiin, että maakuntakaa-

vaa koskeva tilannetieto tulee päivittää kaavaehdotusvaiheen selostukseen. 

• Pelastuslaitoksella, Telialla ja Elisa Oyj:llä ei ollut kaavasta huomautettavaa.  

 

Suunnitelma muokattiin edelleen kaavaehdotukseksi saatu palaute voimajohtoalueiden ja selos-

tuksen päivitysten osalta huomioiden. 

 
Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 28.12.2018-31.1.2019 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana jä-

tettiin 5 lausuntoa ja myöhästyneenä yksi lausunto. Lausunnoissa Fingrid, Telia ja Elisa toistivat 

aiemmassa vaiheessa lausumansa asiat. Finavia lausui, että sekä pysyvät että väliaikaiset raken-

teet ja laitteet edellyttävät ilmailulain (864/2014) 159§:n mukaista lentoestelupaa ulottuessaan 

yli 30 metrin korkeudelle maan tai veden pinnasta. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ollut lausutta-

vaa. Lisäksi Pirkanmaan liitto ilmoitti, ettei jätä lausuntoa. Myöhästyneessä lausunnossa Pirkan-

maan maakuntamuseo lausui, että suojelumääräys tulee palauttaa luonnosvaiheessa kirjattuun 

muotoon. Muistutuksia ei jätetty.  

 

Hyväksymisvaihe 

Tiivistelmät kaavaprosessin eri vaiheissa saaduista palautteista ja niihin annetut kaavoittajan 

vastineet löytyvät palauteraportista, joka on selostuksen liitteenä 4.  

 

Palautteeseen pohjautuvina teknisinä tarkistuksina tarkistettiin johtoalueiden leveydet ja palau-

tettiin rakennusten suojeluun liittyvä määräys luonnosvaiheen tekstimuotoon.  
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Lisäksi tehtiin seuraavat kaupungin omiin esitystapoihin ja hallinnollisiin päätöksiin liittyvät tekni-

set tarkistukset: 

• kaavan pohjakartan päivitys 

• pohjakartan tarkastajan muutos 

• kaavan virallisen todistajan muutos 

• kaavan kiinteistötunnusluettelosta (kaavakartan nimiössä ja kaavan selostuksessa) teksti 

”(osa)” pois 

• pohjakartan ja kiinteistörajojen värimuutos 

• kaava-alueen rajauksen muutos kaavahankkeen aikana tehtyä tonttijakoa vastaavaksi 

• tonttinumeroiden muutos 

• ilmajohtoa varten varattavan alueen osan ja sähkölinjan merkintöjen yhdistäminen yh-

deksi merkinnäksi kaavan merkintäselityksissä aiempien erillisten merkintäselitysten si-

jaan ja vastaava muutos selostuksen lukuun 5.6. 

• vähäisiä tulostusteknisiä tarkistuksia mm. viivatyyppien mitoitukseen 

• selostukseen maakuntakaavan kuvaukseen lisäys korkeimman hallinto-oikeuden päätök-

sestä 2019 

 

Kaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

kaavan kokouksessaan 14.10.2019 (§ 77). 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavan eri vaiheissa on pyydetty lausunnot kaupungin ao. hallintokunnilta ja muilta keskeisiltä 

viranomaisilta. Saatuun palautteeseen on laadittu kirjalliset vastineet. Kaavatyön aikana ei ole 

katsottu tarpeelliseksi järjestää viranomaisneuvotteluja. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 

Asemakaavassa uuden sähköaseman alue on tarkoitus osoittaa energiahuollolle tarkoitetuksi alu-

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

han sähköaseman alue osoitetaan sekä tutkitaan alueen muut maankäytön mahdollisuudet huo-

mioiden. Kaavassa huomioidaan lisäksi kantatieltä 56 uudelle sähköasemalle johtava tulotie. 

Kaavatyössä ja sen aikana selvitetään ja huomioidaan alueen halki Mäntän oikeusvaikutuksetto-

maan yleiskaavaan ja Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaluonnokseen merkityt ul-

koilureitti- ja moottorikelkkailureittitarpeet soveltuvine linjauksineen. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tai muuten tarkentuneet tavoitteet 

Kaavaprosessin aikana laadittiin aluetta koskeva rakennusinventointi, jonka pohjalta alueen van-

hoille rakennuksille todettiin suojelutarve. 

4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Sähköaseman ollessa käytännössä jo poikkeusluvan pohjalta rakentunut ja alueen muidenkin ta-

voitteiden lähinnä nykytilanteen toteavia ja vahvistavia, ei asemakaavaratkaisusta katsottu tar-

peelliseksi tutkia vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Rakenteen kuvaus 

Kaavalla osoitetaan Mäntän uuden sähköaseman toiminta asianmukaisine suojaetäisyyksineen. 

Sähköasema osoitetaan kaavassa energiahuollon alueena (EN). Alueelle saa sijoittaa energiahuol-

toa tukevia rakennuksia.  
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Kiinteistön 508-405-2-537 alueelle sijoittuva teleliikennemaston alue osoitetaan mastoalueeksi 

(EMT) ja muu osa kiinteistöä erillispientalojen alueeksi (AO-1). Alueelle voi piharakennukselle 

osoitetun rakennusoikeuden ja -alan puitteissa toteuttaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamaton-

ta työskentelytilaa. Uusi rakentaminen on sovitettava mittakaavaltaan, materiaaleiltaan ja julkisi-

vuilmeeltään tontin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin. Sähköaseman historiaan liit-

tyville rakennuksille (entinen sähköaseman henkilökunnan asuintalo ja tämän pihapiiriin kiinteästi 

kuuluva sauna- ja leivintuparakennus) osoitetaan suojelumerkintä (sr-6). Rakennuksia ei saa 

purkaa. Julkisivut on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä korjattava rakennuksen kulttuurihis-

torialliset arvot säilyttävällä tai palauttavalla tavalla. 

 

Vanhalle punatiiliselle sähköasemarakennukselle mahdollistetaan uusi käyttötarkoitus toimitiloina 

(KTY-1). Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia te-

ollisuus- ja varastorakennuksia. Pääkäyttötarkoituksen mukaisen toimitilan yhteyteen voi toteut-

taa asunnon, kun alueen maaperä on pilaantuneelta osin kunnostettu. Rakennukselle osoitetaan 

sama suojelumerkintä kuin edellä (sr-6). Lisärakennusoikeutta on osoitettu ohjeellisena 100 k-

m2. Uusi rakentaminen on sovitettava mittakaavaltaan, materiaaleiltaan ja julkisivuilmeeltään 

tontin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin.  

 

Poistettavan muuntajakentän alue, jolla on todettu maaperän pilaantumista ja siten kunnostus-

tarve, on osoitettu asemakaavassa osa-aluerajauksella ja kirjainmerkinnällä ”saa”. Ajo tontille 

muutetaan kulkemaan uudelle sähköasemallekin johtavan yksityistien kautta. 

 

Kiinteistö 508-405-2-782, joka jo käytännössä toimii varastoalueena, osoitetaan myös asema-

kaavalla nyt tähän käyttöön (TV-1). Alueelle saa rakentaa varastokatoksen tai -katoksia. Ulkova-

rastointialueet on jäsennöitävä istutuksin, kiveyksin, aidoin tms. maisemarakentein. 

 

Runttimäentie osoitetaan kaavassa yleisen tien alueeksi (LT). Tiealueelle osoitetaan ajoneuvoliit-

tymien likimääräiset sijainnit kahdelle liittymälle, joista läntisempi palvelee kulkua EMT- ja AO-

korttelialueille (ajorasite EMT-korttelialueella) ja itäisempi johtaa Riihosjärven yksityistielle. 

 

Muu, pinta-alallisesti suurin osa suunnittelualueesta osoitetaan kaavalla maa- ja metsätalousalu-

eeksi (M). Tälle alueelle osoitetaan kaupungin virkistystoimintoja palvelevat latu- ja moottori-

kelkkareitit. Kaava-alueella kulkeville voimajohdoille on osoitettu aluevaraukset omilla osa-

aluerajamerkinnöillään. 

5.2 Mitoitus  

Asemakaavan mitoitustiedot on annettu oheisessa taulukossa.  

 

hyväksyttävä kaava  
       pinta-ala       rak.oik. tehokkuus 

     e              m2          k-m2 

AO 6273 317 0,051 

KTY 14297 494 0,035 

EMT 5042 - - 

EN 10529 150 0,014 

M 42592 - - 

TV 1912 - - 

LT 5763 - - 

yht. 86407 961 0,011 

 

Asemakaavalla suojellaan kolme rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä 611 k-m2. Näiden li-

säksi kaavalla osoitetaan muuta rakennusoikeutta 350 k-m2. 

 

Poistuvan kaavan ala on 498 m2 ja tämä ala kokonaisuudessa katualuetta. Loppu 85909 m2 kaa-

va-alueesta on ennestään kaavoittamatonta aluetta. 
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5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavassa rakennetun kulttuuriympäristön huomioimista koskeviin tavoitteisiin vastataan suoje-

lemalla alueen rakennusinventoinnissa arvokkaiksi todetut rakennukset. Pilaantuneen ja kunnos-

tettavan maaperän alue osoitetaan niin ikään kaavassa merkinnöin ja aluerajauksin (pistekatko-

viivalla osoitettu aluerajaus ja kirjainmerkintä ”saa”.  

 

Varastotontille asetettu määräys ulkovarastointialueiden jäsentämisestä istutuksin, kiveyksin, ai-

doin tms. maisemarakentein edistää alueen kaupunkikuvallisen laadun ja siisteyden toteutumis-

ta. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavalla mahdollistetaan alueella olevan asuinrakennuksen säilyminen asuinkäytössä tulevaisuu-

dessakin. Muutoin kaavaratkaisulla ei ole mainittavia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympä-

ristöön. 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Uuden sähköaseman rakentaminen on tarkoittanut käytännössä rakentamattoman alueen muut-

tumista rakennetuksi sähköaseman alueeksi. Tätä lukuun ottamatta kaavalla ei arvioida olevan 

vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön. 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen 

Kaava mahdollistaa uusien varastokatosten, energiahuoltoa palvelevien rakennusten ja pienimuo-

toisen piha- ja työtilarakennuksen rakentamisen alueelle. Asemakaavalla suojellaan kolme ra-

kennusta.  

 

Asemakaavan toteutuminen ei tuo mainittavaa lisäystä Runttimäentien tai muutoinkaan alueen 

nykyiseen liikennemäärään. Asuinkiinteistölle suositellaan toteutettavan tonttiliittymä Noronka-

dulta Runttimäentien sijaan. 

5.4.4 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan 

Kaavan toteutumisen vaikutukset entuudestaan hyvin avoimeen ja voimalinjojen hallitsemaan 

maisemaan ovat hyvin vähäisiä. Poistuneen sähköaseman alueen kasvillisuus ja puusto tulee 

maaperän puhdistusten jälkeen tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntymään. Kaavaratkaisussa 

ohjeellisina osoitetut moottorikelkka- ja latureitit poikkeavat joissain kohdissa nykyisistä reiteis-

tä, mutta toteutuessaan kaavan mukaisina niidenkin maisemalliset vaikutukset jäävät hyvin vä-

häisiksi.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Asemakaavalla ei synny ympäristöön uusia häiriötekijöitä, mutta vanhat säilyvät: kaava mahdol-

listaa sähköaseman toiminnan siirtymisen vanhalta sähköasemalta sen viereen toteutetulle uu-

delle sähköasemalle sekä olemassa olevan tietoliikennemaston toiminnan jatkamisen. Lisäksi 

kaavalla osoitetaan uusi ajoyhteys uudelle sähköaseman alueelle. Kaavassa osoitetut voimalinjo-

jen varaukset rajoittavat rakentamista sähkölinjojen suoja-alueilla. 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavaan liittyvät seuraavat asemakaavamerkinnät ja –määräykset: 
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5.7 Nimistö 

Kaavalla ei osoiteta alueelle uutta nimistöä. 

 

 

6. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kun kaava on vahvistettu lainvoimaiseksi. 

 

 


