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1 LUONNOSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET 

1.1 Pirkanmaan Ely-keskus 

15.2.1016 

850 asukkaan väestötavoite maltillinen 

Kaavalla varaudutaan maltilliseen, noin 850 asukkaan ja 350 työpaikan lisäykseen 
kaava-alueella. 

- 

OYK ratkaisu pääpiirteissään voimassa olevan maakuntakaavan mukainen; 
uudet AP-alueet valkoisilla aluella ja MU-alueen merkitseminen M-2 -alueena 

Kaavan laadintaa ohjaava kaava on Pirkanmaan 1. Maakuntakaava. Osayleiskaava on 
pääpiirteissään maakuntakaavan mukainen; Mäntän keskustan koillispuolella kaavaan 
on osoitettu kuitenkin uusia pientaloalueita maakuntakaavan valkoiselle alueelle. 
Maakuntakaavan MU-aluevaraus on osayleiskaavassa M-2-aluetta. 

- 

Keskusten yhdistäminen ja rakenteen jäsentäminen 

Kun kyseessä on keskustaajaman osayleiskaava, ELY-keskuksen näkemyksen mu-
kaan tulisi kaavan strategisena tavoitteena olla selkeästi nykyisellään kahden erillisen 
keskuksen yhdistäminen. Rakennetta on tarpeen laadullisesti jäsentää vahvoilla poh-
jois-eteläsuuntaisilla viherkäytävillä. 

Pyrkimys kahden erillisen keskuksen yhdistämiseen on ollut kaavan strate-
gisena tavoitteena, mutta käytännössä keskusten yhdistäminen yhdeksi 
kokonaan rakennettuna jatkuvaksi taajamaksi edellyttäisi oletettua huo-
mattavasti suuremmat asukastavoitteet tai työpaikkatoimintojen alueet. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa keskusten strategisen yhdistämisen mm. pai-
kallisjunaliikenteellä, samoin keskukset on liitetty toisiinsa kevyenliiken-
teen väylällä ja ulkoilureitein. Uudet rakennettavat alueet lukuun ottamatta 
erityisesti perusteltua Sassin aluetta on pääosin osoitettu taajamien välille. 

Lausunnossa esitettyjä rakennetta vahvistavia pohjois-eteläsuuntaisia vi-
herkäytäviä sekä taajamien välisen alueen viheralueiden määräyksiä tar-
kistetaan kaavaehdotukseen. 

Rakennetut kulttuuriympäristöt huomioidaan kaavaratkaisussa 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteita koskevia alueita Mänttä-Vilppulassa ovat 
valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet Joenniemen kar-
tano, Mäntän tehtaat ja yhdyskunta sekä Vilppulan asema ja vahtitupa. Alueet on 
otettu huomioon yleiskaavassa. Kaavaan on merkitty myös maakunnallisesti merkit-
tävät kulttuuriympäristöt ja maisemallisesti / kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alue-
kokonaisuudet, joilla tarkoitetaan lähinnä paikallisesti arvokkaita kohteita.

-
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Taajamarannat virkistyskäyttöön; Sassissa AP-4 –aluevaraukset tulee koota 
yhteen 

Kaavan eräänä tavoitteena on osoittaa uusia rantarakennuspaikkoja vakituiseen 
asumiseen. Mäntässä on ollut hyvä kaavoitusperinne, jossa taajamarannat osoitetaan 
yleiseen virkistykseen. Maakuntakaava ohjaa osaltaan selkeästi, että taajamarannat 
tulee osoittaa pääsääntöisesti virkistyskäyttöön. Yleiskaavassa on osoitettu useita 
uusia ja täydennettäviä rantaan rajoittuvia asuntoalueita. Erityisesti Vuolleniemen ja 
Kohoniemen varaukset jäävät irrallisiksi muusta yhdyskuntarakenteesta. ELY-keskus 
katsoo, että nämä aluevaraukset tulee koota yhteen, jolloin ne muodostavat siten 
sekä saavutettavuuden että kunnallisteknisten investointien kannalta paremman rat-
kaisun. Uusille rantojen läheisille taajama-alueille on myös tarpeen osoittaa virkistys-
käyttövarauksia. 

Sassin alueelle on laadittu uusia viitesuunnitelmia vireillä olleen kehittä-
mishankkeen tulosten perusteella. Läntinen osa osoitetaan virkistyksen ja 
matkailun käyttöön.  Sassinniemestä Kohonniemeen jatkuvalle alueelle 
osoitetaan asumista sekä lentotoimintoja. Kaavaluonnoksessa esitettyjä 
asuinalueita kootaan yhteen. Metsäalue muutetaan kaavamerkinnältään 
virkistysalueeksi.  Alueella olevat luontoarvot ja muinaismuistot huomioi-
daan suunnittelussa. 

Aluevaraukset ovat maakuntakaavaehdotuksen linjausten mukaisia. Uusien 
alueiden yleiskaavatasoiset virkistystoiminnat ja yhteydet virkistysverkos-
toon tarkistetaan kaavakarttaan. 

Rantarakentamisen mitoitusvyöhykkeet ja maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu 

Osayleiskaavatyö sisältää myös alueita rantaosayleiskaavasta, jota on tarkoitus tar-
kistaa rantarakennuspaikkojen osalta. Tätä varten on tehty emätilaselvitys ja ranta-
alueet on jaettu pienialaisiin mitoitusluokkiin. Mitoitusvyöhykkeet tulee käsitellä ve-
sistökohtaisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina maanomistajien tasapuolisen kohtelun 
turvaamiseksi.

Mitoitusvyöhykkeiden perusteet ja jako vastaavat lainvoimaista Vilppulan 
rantaosayleiskaavan mitoitusperusteita. Jokainen mitoitusluokka on perus-
teltu mitoitusperusteissa. Pyrkimyksenä on, että taajaman läheisyyteen 
voidaan osoittaa asumista. Mitoitusvyöhykkeiden mahdollisesta tarkistami-
sesta keskustellaan viranomaisneuvottelussa syksyllä 2016. 
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Emätilaselvityksen perusteella voi osoittaa loma-asuntojen rakennuspaikko-
ja, pysyvä asuminen taajama-alueiden läheisyydessä tulee osoittaa asema-
kaavoilla 

Osayleiskaavaluonnoksessa uudet rakennuspaikat osoitetaan viitteellisinä osana maa- 
ja metsätalousvaltaista aluetta niin, että kunta myöntää tällä perusteella poikkeuslu-
vat. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan poikkeuslupamenettelyllä ei ole mahdollista 
osoittaa yhtä suurta rakennusoikeutta kuin kaavoitusmenettelyllä. Tämän takia uudet 
rantarakennuspaikat tulee tutkia riittävällä tarkkuudella ja osoittaa ne loma-
asuntoalueen kaavamerkinnällä. Lisäksi ranta-alueeksi laskettavan vyöhykkeen M-
alue tulee varustaa merkinnällä, jossa todetaan, että alueen rakennusoikeus on siir-
retty RA-alueille. Emätilaselvityksen perusteella on mahdollista osoittaa pääsääntöi-
sesti loma-asuntojen rakennuspaikkoja, mutta ei pysyvää asutusta. Pysyvä asuminen 
tulee taajama-alueiden läheisyydessä tutkia yleiskaavan pohjalta laadituilla asema-
kaavoilla. 

Uudet rantarakennuspaikat päivitetään kaavaehdotukseen aluevarauksina 
ja rantarakennuspaikkojen osalta lisätään lisäksi symbolitieto siitä, onko 
kyseessä olemassa oleva vai uusi rantarakennusoikeus. 

Rantamitoituksella tarkasteltu rantavyöhyke merkitään osayleiskaava ra –
osa-alue -merkinnällä. 

Kaavan yleismääräyksiin lisätään maininta siitä, että rantavyöhykkeellä (ra 
–alueella) voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti myön-
tää ranta-alueella rakennusluvat kaavassa erikseen tilakohtaisesti osoite-
tuilla rakennuspaikoilla (määräykseen määritellään lisäksi, mistä kaikista
rakennuspaikkatyypeistä on kyse).

Koska vesistöjen ranta-alueilla on muitakin rakentamattomia alueita M –
alueiden lisäksi (esim. MA), kaavan yleismääräyksiin lisätään maininta 
siitä, että muilta rantavyöhykkeen alueilta, kuin osoitetuilta rakennuspai-
koilta, on rakennusoikeus rantavyöhykkeeltä siirretty maanomistajakohtai-
sesti osoitetuille rakennuspaikoille (määräykseen määritellään lisäksi, mis-
tä kaikista aluetyypeistä ja rakennuspaikkatyypeistä on kyse). Esitettyä 
määräystä ei siten lisätä suoraan M -alueen määräykseen. 

Emätilaselvityksen perusteella on mahdollista osoittaa pääsääntöisesti lo-
ma-asuntojen rakennuspaikkoja. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai oikeus-
käytännössä ei ole kuitenkaan kielletty erikseen vakituisen asumisen osoit-
tamista, jos se liittyy selkeästi olemassa olevaan kylärakenteeseen / vaki-
tuiseen asumiseen ja rakentamisen tiheys ei muodosta tarvetta asemakaa-
voitukselle. Kaavaehdotuksessa on rantamitoitustarkastelun mukaiset uu-
det rakennuspaikat on osoitettu vakituisina asuinpaikkoina siltä osin, kun 
ne liittyvät jo olemassa olevaan vakituiseen asumiseen.  Muilta osin uudet 
rakennusoikeudet on osoitettu lomarakennuspaikkoina.  
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Teiden toiminnallinen luokka tulee esittää osayleiskaavassa 

Osayleiskaava-alueen itäosassa etelä-pohjoissuunnassa on kantatie 58 (Keski- Suo-
mentie), johon Jämsän suunnasta liittyy kantatie 56 (Runttimäentie). Toiminnalliselta 
luokaltaan seututeitä kaava-alueella ovat maantie 344 (Ruovedentie), maantie 346 
(Pohjaslahdentie), maantie 347 (Mäntäntie-Satakunnatie-Valtatie-Hämeentie) sekä 
maantie 348 (Riihikankaantie). Lisäksi alueella on muita valtion ylläpitämään maan-
tieverkkoon kuuluvia yhdysteitä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 83 § 4 momentin mukaan maanteiden liikennealueita 
voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena 
olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä. 
Tämä pitää huomioida laadittaessa asemakaavoja. Osayleiskaavassa pitää esittää 
maanteiden, katujen ja yksityisteiden toiminnallinen luokka. Osayleiskaava ei siis ota 
kantaa teiden ja väylien hallinnolliseen asemaan. 

Kantatiet 58 ja 56 tulee esittää osayleiskaavassa kaavamerkinnällä Kantatie. Edellä 
luetellut seututiet ja kaava-alueen pääkadut näytetään kaavamerkinnällä Seutu-
tie/pääkatu. Maantien 344 merkintä puuttuu osayleiskaavaluonnoksesta. 

Yhdystiet ja muut kokoojaluokkaiset kadut tai yksityistiet esitetään tarvittaessa mer-
kinnällä Yhdystie/kokoojakatu. 

 

Teiden toiminnallinen luokitus täydennetään kaavakartalle. 

Maantien 344 merkintä täydennetään kaavakartalle. 

Maakuntakaavan mukainen eritasoristeyksen merkintä Kantatien ja Hä-
meentien risteykseen 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ja 2. vaihemaakuntakaavassa (liikenne ja logistiik-
ka) on esitetty varaus eritasoliittymälle Mänttä-Vilppulaan kantateiden 58, 56 ja seu-
tutien 347 liittymään. Myös tekeillä olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 
eritasoliittymävaraus säilyy. Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää, että osayleiskaavassa 
esitetään kantateiden eritasoliittymävaraus ympäristöministeriön yleiskaavamerkin-
nät ja -määräykset -oppaan mukaisella eritasoliittymän symbolimerkinnällä (kaava-
merkintä n:o 99) ja liittymäalueen maankäytön jatkosuunnittelussa huomioidaan 
eritasoliittymävaraus. 

 
 

Eritasoristeys tilavarauksineen lisätään kaavakartalle. 
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Kevyenliikenteenväylien ja alikulkujen puutteet 

Osayleiskaavaluonnoksessa uusi maankäyttö sijoittuu pääosin jo olevan maankäytön 
yhteyteen nykyisen liikenneverkon tuntumaan eikä siten edellytä merkittäviä liiken-
neverkon investointeja. Uuden maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa on 
kuitenkin huomioitava kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen puutteet sekä uuden 
maankäytön edellyttämien liittymien tarpeet maanteillä. Kevyen liikenteen yhteyden 
puute on huomioitava etenkin Mustalahden pohjoispuolelle esitetyn nk. Juholan AP-
alueen toteuttamisessa.  

Kevyen liikenteen reittien ja alikulkujen merkinnät tarkistetaan kevyen 
liikenteen selvityksen perusteella kartalle. Puutteita kaavamerkinnöissä on 
mm. Vilppulankosken koulun läheisyydessä, Koskentiellä ja seututiellä 348
Vilppulan sahan ja seututien 347 risteysalueen välillä. Myös Mäntän alueel-
la lisätään kevyen liikenteen yhteyksiä, mm. Mäntän Juholan AP-aluetta
palveleva yhteys osoitetaan kantatien 58 rinnalle. Em. yhteys on erittäin
tärkeä liikenneturvallisuuden vuoksi.

Kulkuyhteydet uusille alueille osoitettava olevia liittymiä, katuja ja yksityis-
teitä käyttäen 

Uuden maankäytön edellyttämät kulkuyhteydet maanteiltä on pyrittävä järjestämään 
jo olevia liittymiä, katuja ja yksityisteitä käyttäen. Kantateille 56 ja 58 ei uusia liitty-
miä pääsääntöisesti sallita. Jos maankäyttö edellyttää uusia liittymiä, seututeillä suo-
siteltava liittymäväli riippuen tien liikennemaarasta, tien geometriasta ja nopeusta-
sosta sekä tien ympäristöstä on 150 -600 m ja yhdysteillä 50-300 m. 

Kantateille 56 ja 58 ei osoiteta kaavassa uusia liittymiä, yhteydet uusille 
maankäytön alueille on järjestettävissä olemassa olevien liittymien kautta. 

Liikenteen meluhaittojen huomioiminen 

Maankäytön sijoittumisessa maanteiden ympäristöön on huomioitava liikenteen 
aiheuttamat haitat mm. meluhaitat. Asemakaavoitusvaiheessa tulee selvittää tar-
kemmin mahdollinen meluntorjuntatarve, jos melulle herkkää maankäyttöä suunni-
tellaan maanteiden lähialueelle.

Yleiskaavaa varten on laadittu meluselvitys. Kaavassa osoitetut asuinalueet 
ovat melualueen kanssa päällekkäisiä vain vähäisessä määrin kahden alu-
een osalta. Kaavaan täydennetään melualue yöajan 45 dB:n keski-
äänitasoalueen mukaisesti. Kaavaan lisätään myös yleismääräys meluky-
symysten selvittämisestä asemakaavoitusvaiheessa jos häiriintyviä kohtei-
ta suunnitellaan kaavassa esitettävälle melualueelle. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen palauteraportti 8 (66) 

1.11.2016 

2018_03_12 oyk_luonnosvaiheen palauteraportti.docx 

Meluselvityksen päivittämistarve 

Osayleiskaavan yhteydessä on tehty meluselvitys, jonka perusteella suositellaan 
kaavakarttaan melualueeksi merkittäväksi yöajan 45 dB:n keskiäänitasoalue. Me-
luselvitys on kuitenkin tiestötietojen osalta osin puutteellinen tai virheellinen. Me-
luselvitysraportista ei käy ilmi, minkä vuoden liikennemäärätietoja on käytetty läh-
tötietoina vuoden 2035 liikenne-ennusteissa, joten on vaikea arvioida meluselvityk-
sen pohjana olevien liikennemäärien oikeellisuutta. Liikennemelun määrään suuresti 
vaikuttava maanteiden nopeustaso (nopeusrajoitus) on meluselvityksessä usean 
tarkastelujakson osalta väärä, mikä vaikuttanee liikennemäärääkin enemmän me-
luselvityksen lopputuloksiin. Pirkanmaan ELY-keskus esittää meluselvityksen päivit-
tämistä lähtötilanteen ajankohdan osalta, mutta etenkin maanteiden nopeusrajoi-
tusten osalta. Oletettavaa on, ettei maanteiden nopeusrajoituksia nosteta tavoite-
vuoteen 2035 mennessä. joten nykytilanteen nopeusrajoitusten käyttäminen me-
luselvityksessä on perusteltua.

Meluselvityksen liikennetiedot perustuvat loppuvuoden 2013 tilanteeseen, 
jolloin kaavahanke alkoi. Tämän jälkeen nopeusrajoitukset ovat muuttu-
neet vuonna 2014 alaspäin. Meluselvitys päivitetään tarvittaessa nopeusra-
joitusten suhteen ajantasaisilla tiedoilla. 

Uusien alueiden kuivatus maanteiden kuivatuksesta irrallaan 

Uusien alueiden kuivatus tulee ratkaista yleispiirteisesti jo yleiskaavavaiheessa. Kui-
vatuksen tarkempi suunnittelu tehdään asemakaavoituksen yhteydessä tai rakennus-
lupavaiheessa. Alueiden kuivatus on hoidettava omalla maanteiden kuivatusjärjes-
telmästä irrallisella järjestelmällä tai alueelta tulevia kuivausvesiä on viivytettävä 
siten, etteivät maanteiden sivu- ja laskuojien sekä rumpujen vesimäärät kasva. Kui-
vatuksen mitoituksessa on huomioitava koko laajemman alueen aiheuttamat huleve-
det. 

Alueiden rakentaminen ja kuivatus eivät saa vahingoittaa maanteiden kuivatusta 
eivätkä rakenteita. 

Hulevesien hallinnan yleissuunnitelmassa on huomioitu hulevesien johta-
misratkaisut yleispiirteisellä tasolla. Suunnitelmassa on osoitettu hulevesi-
en ensisijainen johtamissuunta sekä kohteeseen liittyviä erityishuomioita, 
jotka tulee huomioida viimeistään asemakaavoitusvaiheessa. Tarkastelussa 
on myös huomioitu valuma-aluetasoisesti hulevesien muodostuminen eli 
alueen aiheuttamat hulevedet. 

Hulevesien hallinnan lähtökohtana on, etteivät asemakaava-alueilta muo-
dostuvat hulevedet saa aiheuttaa ongelmia alajuoksulla.  Mikäli asemakaa-
va-alueen hulevesiä on tarve johtaa olemassa olevaan kuivatusrakentee-
seen (olemassa oleva hulevesiviemäri, oja jne.) tulee nykyisen kuivatusra-
kenteen välityskapasiteetti aina ensin selvittää ja tarvittaessa muokata 
rakenteita tulevan tilanteen tarpeita vastaavaksi. 

Yleiskaavaan täydennetään näin ollen yleismääräys jolla edellytetään hule-
vesikysymysten huomioimista asemakaavoituksen yhteydessä. 

ELY-keskuksella ei ole resursseja toteuttaa eikä suunnitella maankäytön 

kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja 

ELY-keskuksella ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehit-
tymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten uusia maanteitä, maankäyt-
töliittymiä, kevyen liikenteen väyliä, meluesteitä sekä maanteille tarvittavia muita 
muutoksia. Maankäytön laajenemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien liikenteeseen 
liittyvien selvitysten tekeminen sekä liikenneverkon huomattavienkin investointien 
suunnittelu ja toteuttaminen jää pääasiassa muiden tahojen vastuulle.

-
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Vesistöjen muodostamat maisematilat ja rantojen huomioiminen näiden 
reunavyöhykkeinä; Lemmenpolun varren huomioiminen kaavaratkaisussa 
viherkäytävänä  

Osana yleiskaavatyötä on laadittu rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja maise-
ma-analyysi. Siinä on arvotettu perustellusti peltoalueet merkittäviä avoimina mai-
sematiloina. Nämä on merkitty kaavaan maisemallisesti arvokkaana peltoalueena. 
Lisäyksenä tähän myös alueen vesistöjen muodostamat maisematilat ovat maisema-
kuvan kannalta merkittäviä rantojen muodostaessa tärkeitä reunavyöhykkeitä. 

Erityisesti keskustan ja Joenniemen valtakunnallisesti merkittävien arvoalueiden väli-
sen rantavyöhykkeen suunnitteluun on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota ja säilyt-
tää ulkoilureittiyhteys rakentamattomana viherkäytävänä. 

 
 
 

Joenniemen ja keskustan välinen rantavyöhyke säilytetään pääasiassa 
rakentamattomana viherkäytävänä. Rannan ET–aluevarausta tarkistetaan 
siten, että rannalle jää kaistale virkistysaluetta. Kaavan MY-alueet muute-
taan virkistysalueeksi. Kaavamääräyksiin lisätään edellytys maisematyölu-
vasta keskeisillä ranta-alueilla joko yleismääräyksenä tai virkistysalueen 
tarkempana määräyksenä. Alueella on voitava kuitenkin tehdä luonnonhoi-
totoimenpiteitä. Alueen puusto on pääasiassa varttunutta kuusikkoa, jonka 
uudistaminen tulee ajankohtaiseksi jossain vaiheessa. 

 

Rakennetut kulttuuriympäristöt on osoitettu selvitysten mukaisena kaava-
kartalla 

Kulttuuriympäristöselvityksen perusteella kaavaan on merkitty arvokkaat kohteet 
kohdemerkinnöillä. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt ovat kaavassa aluemerkinnöillä. 

- 
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Kaava-alueen pohjoisosassa ulkoilunohjaamistarve 

Kaava-alueen pohjoisin osa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-2). Kyseinen 
alue on Pirkanmaan 1. Maakuntakaavassa osoitettu maatalousalueeksi, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueen käytössä tulee turvata alueen kautta 
kulkevat ulkoilureitit, mitä varten alueelle tulisi laatia ulkoilukäytön yleissuunnitelma. 

Vasemmalla ote nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta, oikealla Pirkanmaan 1. maa-
kuntakaavasta. 

Pohjoinen alue on lisätty yleiskaava-alueeseen nimenomaan ulkoilun oh-
jaamistarpeen vuoksi, mikä on huomioitu myös yleiskaavaluonnoksessa 
alueelle osoitetussa kaavamääräyksessä. Ulkoilun yleissuunnitelman laati-
misen tarvetta arvioidaan ennen yleiskaavaehdotuksen päivitykseen siir-
tymistä. Myös maanomistajilta on saatu palautetta koskien kaavamääräyk-
siä ja ulkoilureittejä. Kaavamääräyksessä voidaan painottaa reitin sijainnin 
ohjeellisuutta. Mäkelänvuoren alueelle on osoitettu ulkoiluun ja virkistyk-
seen liittyviä tavoitteita maakuntakaavan ohella myös vuonna 2011 laadi-
tussa Mänttä-Vilppulan kehityskuvassa. 

Yleiskaavaluonnoksen määräyksiä alueella: 

Liito-orava ja luo-1 –alueiden kaavamääräys 

Liito-orava on uusimman uhanalaisarvioinnin mukaan Suomessa silmälläpidettävä 
laji. Liito-orava on kuitenkin tiukasti suojeltava laji, jonka lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 § 1 mo-
mentin perusteella. Tämä olisi hyvä lisätä luo-1-alueen kaavamääräykseen. 

Kaavamääräystä tarkistetaan lausunnon perusteella. 

Liito-oravaselvitysten täydennystarpeet Pättiniemessä ja Kirkkopellossa 

Liito-oravaselvityksiä tulee täydentää Pättiniemen ja Kirkonpellon osalta. Pättiniemes- Liito-oravaselvitystä on tarkistettu ja täydennetty lausuntojen jälkeen. 
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tä on useita ELY-keskuksen tekemiä liito-oravan pesäpuuhavaintoja vuosilta 2013- 
2014 (liite  1). Näistä tiedossa olevista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista 
7 sijaitsee kaavassa esitetyn luo-1-alueen ulkopuolella T-alueella. Luo-1-alueen raja-
usta tulee tarkistaa maastossa niin, että kaikki liito-oravalle soveltuvat lisääntymis- ja 
levähdyspaikat ovat luo 1-alueen sisällä. Lisäksi Pättiniemen luo-1-alueelta tulee sel-
vittää säilytettävät puustoiset kulkuyhteydet ympäröiviin metsiin ja osoittaa ne kaa-
vassa merkinnällä, joka turvaa niiden säilymisen. 

Kirkonpellon (Alarannan) alueelta on löydetty liito-orava-alueita FCG:n vuonna 2010 
tekemän Alarannan luontoselvityksen yhteydessä (liite 2). Kirkonpellon alueelta tulee 
kartoit- taa liito-oravan nykyinen esiintyminen, sillä alueelle on osoitettu P/AP-
merkintä. Mikäli alueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tulee ne 
osoittaa luo-1- alueeksi ja huolehtia liito-oravan kulkuyhteyksien säilymisestä. 

  
Lausunnon liitteet liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista ja liito-orava-
alueista. 

Pättiniemen ja Alarannan alueilla ei havaittu merkkejä liito-oravan esiinty-
misestä. Vilppulankoskella tehtiin uusia havaintoja, jotka vaikuttavat kaa-
vaan. 
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Vesihuolto 

Vesihuoltoverkosto on VHL 7§ mukaan tarkoitus ulottaa kaikille alueille, joilla sitä 
pidetään tarpeellisena toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. 
Lähtökohtana on, että kaikki asemakaava-alueet täyttävät nämä kriteerit. Yhdyskun-
takehityksellä tarkoitetaan VHL 7 §:ssä asutuksen ja vesihuollon kannalta asutukseen 
rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan kehitystä. Suunnitellun yhdyskunta-
kehityksen huomioon ottaminen ja toteutumisen ennakointi edistää toiminta-alueiden 
ennakoivaa määrittelyä ja alueiden käytön suunnitelmallisuutta. 

Kaavan aluevarauksia päivitetään kaavaehdotukseen huomioiden yhdys-
kuntatekniikan edellytykset. 

Vesihuoltoverkoston ulottaminen Vuohijoelle

Mänttä-Vilppulan kaupungin vesihuollon toiminta-alue I kehittämissuunnitelmakartas-
sa (9.2.2015) on esitetty ns. kehitysalueena Vuohijoen aluejätevesiverkoston osalta. 
Alueelle on rakennettu aiemmin vesijohtoverkosto. Keskustaajaman osayleiskaava- 
luonnoksessa alue on merkitty AP-alueeksi, joka jo nykyisellään on asemakaava alu-
eeseen rajoittuvaa taajama-aluetta. Asianmukaisten vesihuoltopalveluiden turvaami-
seksi Vuohijoen alue tulee siten jo nykyisellään saattaa vesihuoltoverkoston piiriin ja 
sisällyttää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen.

Vuohijoen alue ollaan ottamassa lähitulevaisuudessa vesihuollon piiriin. 

Yleiskaavaan harkitaan yleismääräystä, jolla edellytetään uusien asema-
kaavoitettavien asuin-, palvelu- ja työpaikka-alueiden vesihuollon järjes-
tämistä joko ottamalla alue vesihuollon piiriin tai esittämällä muu mahdol-
linen perusteltu ratkaisu. Asiasta keskustellaan viranomaisneuvottelussa 
syksyllä 2016. 

Vesihuoltoverkoston ulottaminen kaavassa esitetyille uusille alueille 

Vastaavasti osayleiskaavassa esitettyjen uusien alueiden vesihuoltopalvelut (kuten 
Juhola, Kohonniemi jne.) tulee ottaa huomioon toiminta-alueiden kattavuudessa. 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden hyväksymiskäsittelyssä on mahdollista esittää 
tavoitteellisella aikataululla toiminta-alueiden eri osien saattaminen vesijohto- ja vie-
märiverkoston piiriin ja siten sitoa näin alueet tulevaan yhdyskuntakehitykseen. 

ks. yleismääräys yllä. 
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Hulevedet 

Osana yleiskaavatyötä on laadittu hulevesiselvitys (Mänttä-Vilppulan kaupungin Kes-
kustaajaman osayleiskaavan hulevesiselvitys, Loppuraportti/FCG, 18.11.2015). Hule-
vesien käsittelyn kannalta tarkemmat ratkaisut ja suunnitelmat tehdään myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa asemakaavoituksen ja rakennusluvan yhteydessä. Yleiskaa-
vavaiheessa on tärkeää turvata luontaisten valumauomien toimivuus, yleensä osana 
viheralueita. Tärkeää on varautua tulvatilanteisiin tulvareittien suunnittelulla. Tulvati-
lanteilla on merkitystä myös eroosioon ja hulevesien laatuun.

Jotta tulvatilanteisiin voidaan asianmukaisesti varautua, tulisi nykyisien 
avo-ojien välityskapasiteetit mallintaa tai vähintään tarkastella paikkatie-
topohjaisesti. Ilman tietoa ojien nykyisistä välityskapasiteeteistä, ei voida 
osoittaa tulvimisen riskikohteita ja siten myöskään toimenpiteitä ongelmien 
hallitsemiseksi.  Varsinaisien tulvareittien tarkastelu on lisäksi tarkoituk-
senmukaisinta toteuttaa asemakaavoitusvaiheessa, sillä tulvareittien ensi-
sijaisena tarkoituksena on estää tulviminen riskikohteiden (rakennettu 
ympäristö, luontoarvot) läheisyydessä ja johtaa vedet nopeasti ja turvalli-
sesti purkuvesistöön tai alueelle jossa tulviminen ei aiheuta vahinkoja. 
Tulvareittinä voi toimia esimerkiksi asemakaava-alueen korotetuilla reuna-
kivillä varustettu katu-alue, joka viettää kohti viheraluetta, jossa riskikoh-
teita ei sijaitse. 

Yleiskaavaan lisätään jo aiemmin vastineessa esitetty yleismääräys jolla 
edellytetään hulevesikysymysten huomioimista asemakaavoituksen yhtey-
dessä.  

Pilaantuneiden maa-alueiden huomioiminen kaavaratkaisussa mm. Vuohijo-
ella 

Osana osayleiskaavatyötä on kaava-alueen osalta selvitetty ympäristöriskikohteet 
Hertta-tietokannan pohjalta. Tämän tiedon perustella tulee uusien käyttöön otettavi-
en alueiden osalta varmistua alueen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttöön. Tällai-
nen tilanne on esimerkiksi Vuohijoen kohdalla, missä esitetään uutta pientaloaluetta 
Vuohijoen entisen teollisuuskaatopaikan viereen. Asuinkäytön osalta sovelletaan 
alempaa ohjearvoa kuin teollisuuskäytössä haitta-aineiden pitoisuuksien osalta, eli se 
asettaa maaperän puhdistukselle suurempia vaatimuksia.

Vuohijoen AP-alueen rajausta tarkistetaan lausunnon perusteella. Entiselle 
teollisuuskaatopaikalle ja sen ympäristöön ei osoiteta rakentamista. 

M-2 alueen kaavamääräyksessä tulee turvata ulkoilureitit

M-2 alueen keskeinen sisältö on jo maakuntakaavastakin lähtien alueen ulkoilureittien
turvaaminen. Kaavamääräystekstissä tulisi tämä tavoite näkyä selkeämmin.

Pohjoisosan kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkistetaan etenkin ulkoi-
lunohjauksen osalta. 

Saa -kaavamerkintä pilaantuneille maa-alueille 

Pilaantuneiden maa-alueiden osalta tulisi käyttää saa -kaavamerkintää ja suunnittelu- 
määräystä, kuten: alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituk-
sen yhteydessä. 

Pilaantuneiden maa-alueiden kaavamääräykseen tarkistetaan lausunnon 
mukaisesti asemakaavoitukseen liittyvä ehto. Pienissä kohteissa ympyröity 
huutomerkki on toimivampi kuin saa-merkki ja siihen liittyvä pieni katko-
viivaympyrä, jonka rajaus helposti hukkuu kaavakarttaan. Laajemmat koh-
teet kuten Vuohijoen entisen kaatopaikan arvioitu alue ja Sassin läjitysalue 
merkitään saa-merkinnällä ja aluerajauksella. 
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Maisematyöluvan tarve MY, luo-1, luo-2 ja nat –alueilla; nat-alueen kaava-
määräykseen kuvaus alueen arvoista 

MY, luo- 1, luo-2 ja nat - alueiden osalta kaavamääräyksiin tulee laittaa maininta MRL 
128§:n mukaisesta maisematyöluvan tarpeesta. Nat-alueen osalta tulisi kaavamäärä-
yksissä olla tarkempi kuvaus niistä arvoista, joita suojelumerkinnällä edistetään. Män-
tänvuoren osalta kaavakartasta puuttuu Natura-aluetta koskeva merkintä. 

Natura-alueiden kaavamääräyksiä tarkistetaan lausunnon perusteella. 
Mäntänvuoren merkinnän rajaus päivitetään kaavakartalle. Maisematyölu-
van tarve täydennetään kaavamääräyksiin joko arvoalueita koskevina tar-
kennuksina tai kaavan yleismääräyksinä. Tulevien asiaa koskevien maan-
käyttö- ja rakennuslain muutoksien vaikutuksesta asiaan keskustellaan 
viranomaisneuvottelussa. 

Mäntänvuoren SL-alue pitää sisällään myös muita toimintoja 

SL -alue (Mäntänvuori) pitää sisällään myös matkailu toimintoja, joka on hyvä määri-
tellä myös määräyksissä. 

Tarkistetaan Mäntänvuoren SL-alueen määräystä, jotta alueen kaikki toi-
minnot tulee huomioitua. 

AP-4 –alueiden kaavamääräyksen tarkentaminen 

AP-4 -alueen viittaus konseptiasumiseen jää epäselväksi ja tulisi ilmaista tarkemmin. Luonnosvaiheen aluevarauksiin (AP-4) tehdään Sassin alueen kehittämis-
hankkeen tulosten pohjalta muutoksia. 

Viheryhteystarpeen merkintä puuttuu kaavamerkinnöistä 

Viheryhteystarvetta osoittava merkintä puuttui kaavamerkinnöistä. Puuttuva viheryhteystarpeen merkintä lisätään kaavamerkintöihin. 

Erillisten keskusten yhdistäminen toiminnallisesti tehostamalla maankäyttöä 

Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan keskeinen tavoite yleiskaavatyössä 
tulee olla tällä hetkellä kahden erillisen keskustan toiminnallinen yhdistäminen maan- 
käytön suunnittelulla tehostamalla tämän alueen maankäyttöä. 

Kaavasuunnittelun yhtenä strategisena tavoitteena on Mäntän ja Vilppulan 
taajamien yhdistäminen. Käytännössä keskusten yhdistäminen edellyttäisi  
oletettua huomattavasti suuremmat asukastavoitteet tai työpaikkatoimin-
tojen alueet. Kaavaratkaisu mahdollistaa keskusten strategisen yhdistämi-
sen mm. paikallisjunaliikenteellä, samoin keskukset on liitetty toisiinsa 
kevyenliikenteen väylällä ja ulkoilureitein. Uusi rakentaminen on osoitettu 
Sassin aluetta lukuun ottamatta pääosin taajamien väliselle alueelle. 
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Melun ja pilaantuneiden maiden aiheuttamat häiriö- ja haittatekijät tulee 
huomioida kaavaratkaisussa 

Tiivistyvien taajama- alueiden osalta tulee ottaa huomioon melun ja pilaantuneiden 
maa-alueista aiheutuvat häiriö- ja haittatekijät. 

Kaavaa varten on tehty meluselvitys ja pima-kohteet on selvitetty. 

Melualue ja uudet kaavaan osoitetut asuinalueet ovat vain kahden alueen 
osalta vähäisessä määrin päällekkäisiä. Kaavakartalle täydennetään melu-
alue yöajan 45dB:n keskiäänitasoalueen mukaisesti. Kaavaan lisätään 
myös yleismääräys melukysymysten selvittämisestä asemakaavoitusvai-
heessa jos häiriintyviä kohteita suunnitellaan kaavassa esitettävälle melu-
alueelle. Meluselvitys päivitetään tarvittaessa vastaamaan nykytilanteen 
nopeusrajoituksia. 

Kaavakartalle merkitään Vuohijoen entinen kaatopaikka ja Sassin läjitys-
alueet saa-merkinnöin ja huomioidaan ne kaavaratkaisussa. 

Viheryhteyksien jatkuvuus tulee turvata kaavaratkaisulla 

Myös viheryhteyksien jatkuvuus tulee turvata; rakennettavien alueiden väliin jäävillä 
viheralueilla on merkitystä myös hulevesien käsittelylle. 

Tarkistetaan viheryhteyksien jatkuvuus. Kaava-alueen laajuudesta ja esi-
tysmittakaavasta johtuen kaikkia lähipuistoja ei esitetä kaavakartalla. 

Keskusta-alueita tulee kehittää houkutteleviksi ja taajamarakenteen laajen-
nusten tulee tukeutua olemassa olevaan rakenteeseen 

Nykyisten keskusta-alueiden asukaskehitys on ollut laskeva; kehityksen kääntämi-
seksi tulisi näitä alueita kehittää asumisenkin kannalta houkuttelevina, korkeatasoi-
sina ympäristöinä. Taajamarakenteen laajennusten tulee tukeutua olemassa ole-
vaan rakenteeseen. 

- 

Ranta-alueiden osoittaminen asuinkäyttöön hajauttaa yhdyskuntarakennet-
ta; maakuntakaavan mukaan taajamarannat tulee varata pääsääntöisesti 
virkistyskäyttöön 

Ranta-alueiden ottaminen asuinkäyttöön irrallaan nykyisistä taajamista hajauttaisi 
yhdyskuntarakennetta. Kunnallistekniikan rakentaminen näille alueille aiheuttaa mer-
kittäviä taloudellisia velvoitteita kaupungille, eikä toteuta kaavan tavoitetta infra-
struktuurin taloudellisuusnäkökohtien huomioinnista. Rantojen rakentamisen osalta 
ELY- keskus viittaa myös maakuntakaavaan, jonka mukaan taajamarannat tulee va-
rata pää- sääntöisesti yleiseen virkistyskäyttöön. 

Sassin-Kannusniemen alueelle on valmistumassa kehittämissuunnitelma, 
jossa on tutkittu lentotoiminnan, asumisen-, virkistys- ja matkailutoiminto-
jen sijoittamista alueelle. Suunnitelman avulla on kartoitettu Mäntän alu-
een vetovoimatekijöiden hyödyntämistä kaupungin elinvoimaisuuden li-
säämiseksi. Alueesta on laadittu uusia viitesuunnitelmia, joissa ranta-
asumista on koottu yhteen kunnallisteknisten kustannusten vähentämisek-
si. 
Sassin alueen aluevaraukset esitetään siten, että ne vastaavat maakunta-
kaavaehdotuksen linjausta. Asuinalueet kytketään tiiviimmin toisiinsa ja 
alueelle osoitettuun lentotoimintaan (Air-park –konsepti).  

Rantamitoitukseen perustavien rakennuspaikkojen käyttötarkoitusosoite-
taan paikallisten olosuhteiden mukaisesti joko loma-asuntona tai vakituise-
na asuntona. 
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1.2 Pirkanmaan liitto 

15.2.2016 

Voimassa olevan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan sisältö kaava-alueella 

Voimassaolevassa Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on osoitettu Mänttä- Vilppulan 
alueelle osoitettu runsaasti erilaisia maakuntakaavan aluevarauksia: keskustatoimin-
tojen C-aluetta Mäntän keskustaan ja keskustatoimintojen kohdemerkintä Vilppulan 
keskustaan, taajamatoimintojen alueita (A) Ajosjärven rannasta Raja-aholle asti, 
useita teollisuus- ja työpaikka-alueita (T, TP), erityisaluetta (E), virkistysalueita (V), 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ,jolla on ulkoilunohjaamisarvetta (MU) tai erityi-
siä ympäristöarvoja (MY), luonnonsuojelualuetta (SL 068), Natura-aluetta (nat), mui-
naisjäännöskohteet (SM) sekä arvokkaat kulttuuriympäristöt (akv, akm). Lisaksi kaa-
va-alueelle on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueen kohdemerkintä (p) sekä viher-
yhteysmerkinnät taajama-alueille. Lisaksi kaavassa on osoitettu pohjavesialueet (pv), 
sähköasemat (EN1) sekä voima- (z), runkoviemäri- U) ja päävesijohtolinjojen (v) 
sijainnit. Myös seutu- ja kantatiet on osoitettu maakuntakaavakartalla. 

- 

Voimassa olevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sisältö kaava-
alueella 

Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (liikenne ja logistiikka) on kantatien 58 ja 
Hameentien risteyskohtaan osoitettu varaus eritasoliittymälle. 

- 

Laadittavana olevan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 sisältö kaava-

alueella 

Pirkanmaan liitto on laatimassa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040,jolla tähdätään 
koko Pirkanmaan kehittämiseen, turvaamalla niin taajamien kuin maaseudun kehit-
tämismahdollisuudet. Maakuntakaavan perusratkaisujen mukaisesti pohjoisella Pir-
kanmaalla varaudutaan asemanseutujen vahvaan kehittämiseen, edistetään sujuvia 
matkaketjuja, kehitetään Mänttä-Vilppulan keskustaajamaa seutukeskuksena, jonka 
pitkänmatkan joukkoliikenne tukeutuu ensisijaisesti rautatiehen. Päivittäistavara- ja 
keskustahakuinen erikoiskauppa suunnataan ensisijaisesti keskusta-alueille, suunnit-
telussa tukeudutaan olevaan liikenneverkkoon sekä turvataan maankäyttöratkaisuilla 
maaseutuelinkeinojen kehitysedellytykset.

-



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen palauteraportti 17 (66) 

1.11.2016 

2018_03_12 oyk_luonnosvaiheen palauteraportti.docx 

OYK:n tavoitteet hyviä, mutta haastavia 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan luonnoksessa tavoitellulla nykyisen 
yhdyskuntarakenteen harkituilla laajentamisvarauksilla ja taajaman täydennysraken-
tamisen tukemisella tuetaan kuntataloutta, asukasviihtyvyyttä ja elinkeinotoiminnan 
edellytyksiä. Kaupunkiasumisen kehittäminen ja työpaikkamäärien kasvattaminen on 
hyviä, mutta myös haasteellisia tavoitteita.  

- 

Virkistys- ja ympäristöarvojen säilyttäminen tukee maakuntakaavan tavoit-

teiden toteutumista 

Osayleiskaavatyössä tunnistettujen virkistys- ja ympäristöarvojen säilyttäminen ja 
kehittäminen tukevat voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteiden toteutumista. 

- 

OYKtyön aikana laaditut selvitykset tukevat työtä 

Lisäksi voidaan todeta, että yleiskaavatyön aikana laaditut selvitykset tukevat hyvin 
osayleiskaavatyötä, ja ovat linjassa myös vireillä olevan Pirkanmaan maakuntakaa-
van 2040 uuden selvitysaineiston kanssa. 

- 

Väestötavoitteen realismi tulisi huomioida kaavaratkaisussa 

Keskustaajaman osayleiskaavan tavoitteellisen mitoituksen mukainen asukasmäärän 
kasvu noin 1 000 uudella asukkaalla vuoteen 2030 mennessä on varsin optimistinen 
lähtökohta. Tämä tulisi huomioida myös taajama-alueen laajentumista suunniteltaes-
sa.  

1 000 asukkaan kasvuun 15 vuodessa varautuminen tuo vaihtoehtoja 
asemakaavoitukselle. On hyvä varautua asumisen laajenemisen vaihtoeh-
toihin, joita kuitenkaan ei ole välttämätöntä toteuttaa kaavan tavoitevuo-
teen mennessä. Lisäksi laajimman asumisen uudisalueen huomattava pie-
nentäminen Vuohijoella kohtuullistaa aluevarauksien yhteenlaskettua mää-
rää. 

Maakuntakaavan mukainen eritasoristeyksen merkintä Kantatien ja Hä-
meentien risteykseen 

Pirkanmaan liikenteen ja logistiikan vaihemaakuntakaavan mukaista eritasoliittymän 
varausta kantatien 58 ja Hämeentien risteyskohtaan ei ole osoitettu yleiskaavakartal-
la; jatkosuunnittelussa tämä tulisi ottaa huomioon. 

Eritasoristeys tilavarauksineen lisätään kaavakartalle. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen palauteraportti 18 (66) 

1.11.2016 

2018_03_12 oyk_luonnosvaiheen palauteraportti.docx 

Sassin alueen merkinnät toteuttavat voimassa olevaa maakuntakaavaa, mut-
ta eivät maakuntakaavaluonnosta 

Sassin alueen yleiskaavamerkinnät toteuttavat Pirkanmaan 1. maakuntakaavan 
maankäyttömerkintöjä. Sen sijaan maakuntakaavan 2040 luonnoksen tavoitteet ovat 
erilaiset. Maakuntakaavaluonnoksen mukaisessa ratkaisussa Sassin alueen suunnitte-
lussa tulisi tavoitella yhdyskuntarakenteen eheyttä erityisesti alueen eteläosassa; nyt 
osayleiskaavakartalla osoitetut ranta-alueiden asuntoaluevaraukset (AP-4) eivät tätä 
toteuta. 

Kaavakartta on laadittu voimassa olevan maakuntakaavan mukaan. Val-
misteilla olevan maakuntakaavan tavoitteet pyritään sovittamaan tähän 
mahdollisimman hyvin. 

Sassin aluevarauksia tarkistetaan lisäksi saadun palautteen ja käynnissä 
olevan kehittämissuunnitelman etenemisen perusteella. 

Lentokenttävaraus on mittava 

Lisäksi yleiskaavaratkaisussa alueelle osoitettu lentokenttävaraus on Mäntän keskus-
tan rakenteessa varsin mittava. 

Lentokenttävarauksen laajuus tarkistetaan ja pohditaan sen vaikutuksia 
lähialueelle. 

Sassin aluevarauksia tarkistetaan saadun palautteen sekä käynnissä olevi-
en maakuntakaavatyön ja Sassin kehittämissuunnitelman etenemisen pe-
rusteella. 

Sassin alueen kehittämisestä on tarpeen neuvotella liiton kanssa 

Pirkanmaan liitto katsoo tarpeelliseksi neuvotella kaupungin kanssa yleiskaavan ja 
maakuntakaavan ratkaisuista Sassin alueella. 

Sassin alueen kehittämisestä on järjestetty erillisneuvoteltu kesällä 2016 
Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan Ely –keskuksen kanssa. Neuvottelun tu-
lokset ovat välittyneet nähtäville asetettuun maakuntakaavaehdotukseen. 

Pirkanmaan liitto puoltaa Mänttä-Vilppulan Keskustaajaman osayleiskaavan jatkoval-
misteluja edellä esitetyin ohjeistuksin. 

-
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1.3 Pirkanmaan maakuntamuseo 

9.2.2016 

Yksittäisten rakennusten tai pihapiirien kaavamerkinnöissä ei tule viitata 
niiden valtakunnalliseen tai maakunnalliseen arvoon 

Kaava-alueen kulttuuriympäristö on moni-ilmeinen ja iältään monikerroksinen ja sitä 
leimaavat niin 1800-luvun lopulla Mänttään asettunut teollinen toiminta kuin 
agraarimaiseman halkaisseen rautatien tulo Vilppulaan ja asemayhdyskunnan 
syntyminen. Alueella on lukuisia valtakunnallisesti merkittäviksi luokiteltuja arvo- 
alueita sekä maakunnallisissa selvityksissä osoitettuja arvokkaita aluekokonai- 
suuksia. Yksittäisten rakennuskohteiden ja pihapiirien valtakunnallista tai maa- 
kunnallista arvoa ei näissä selvityksissä ole määritelty. Näin ollen myöskään 
kaavamerkinnöissä ja määräyksissä ei voida viitata yksittäisten kohteiden (ra- 
kennusten tai pihapiirien) valtakunnalliseen tai maakunnalliseen arvoon. Kohteet 
voidaan kuitenkin osoittaa kartalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaina ja niille voi- 
daan antaa yleiskaavan ja selvitysten tarkkuus ja tavoitteet huomioon ottavia 
määräyksiä. 

Suojeltavien rakennusten tai rakennusryhmien kaavamääräystä muutetaan 
ja erityisesti paikallisten arvoalueiden merkintätapaa kehitetään. 

Yksittäisten rakennusten kohdalla määräys muotoillaan niin, että raken-
nuksen kuuluminen valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin 
aluekokonaisuuksiin tulee ilmi. 

Suojelutavoitteiden painopiste alueiden ominaispiirteisiin ja lausuntotarpeen 
rajaaminen merkittäviin hankkeisiin 

Yksityiskohtaisiin suojelumääräyksiin tulee liittyä riittävän yksityiskohtainen 
inventointi, mikä kaava-aineistossa oleva selvitys ei ole. Kaiken kaikkiaan 
suojelutavoitteissa painopisteen tulisi olla alueiden ominaispiirteissä. Museo- 
viranomaisen lausunnonantotarve on syytä rajata merkittäviin hankkeisiin. Asian- 
tuntijaviranomaisen lausunto on pyydettävä hyvän hallintotavan mukaan eikä kaava 
ohjaa menettelyä ensisijaisesti. 

Kaava-aineistoon laaditaan selvityksen ohelle liite, johon kootaan yhteen-
veto alueiden arvoista ja ominaispiirteistä. 

Viranomaisen lausunnontarpeesta muotoillaan kaavaan joko kohdetyyppi-
kohtainen määräys tai yleismääräys. 

Arvottamisen tulisi kattaa koko inventointiaineisto ja arvoperusteet tulee 

esittää yksiselitteisesti 

Osayleiskaavaa varten laadittuun rakennetun ympäristön selvitykseen liittyy laa- 
jahko arvottamisapparaatti, jonka perusteella paikallisesti arvokkaaksi arvioitua 
rakennettua ympäristöä on tarkemmin arvotettu pisteyttämällä. Menetelmä voi toimia 
aineiston jäsentämisessä työkaluna, mutta ottaen huomioon, mitä edellä esitettiin 
valtakunnallisista ja maakunnallisista arvoista suhteessa rakennuksiin ja pihapiireihin, 
syntyy tällaisen arvottamistavan kautta painotuksiltaan epätasainen listaus 
rakennetun ympäristön arvokohteista. Arvottamisen tulisi kattaa koko in- 
ventointiaineisto jos sitä halutaan käyttää perustellulla tavalla. lnventointiraportista 
tulisi myös käydä yksiselitteisesti ilmi kunkin kohteen arvoperusteet. 

Rakennusten arvoja on selvityksessä tarkasteltu yleiskaavallisella tasolla. 
Laadittava yhteenveto alueiden arvoista ja ominaispiirteistä tukee myös 
kohteittaisten arvojen tulkittavuutta. 
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Museoviraston inventointi teollisuusperinnön suojelusta 

Lähteistä on syytä heti alussa mainita RKY 2009:n lisäksi Museoviraston inventointi 
joka liittyi teollisuusperinnön suojelusta tehtyyn sopimukseen (Kantonen 2002). 

Lähdeluetteloon täydennetään Museoviraston inventointi. 

Kunkin arvoalueen arvokkaiden piirteiden kuvauksien täydentäminen 

Inventoinnissa on luetteloitu arvoalueiden sisälle jääviä kohteita, mutta täsmälli- 
sempää kuvaa kunkin arvoalueen erityisistä arvokkaista piirteistä ei ole löydettä- 
vissä aineistosta. Kaavamääräysten  kohdentamiseksi  tulee olla helposti saatavilla 
tieto siitä, mitä keskeiset, kaavamääräyksessä tarkoitetut arvot ovat. 

Kaava-aineistoon laaditaan selvityksen ohelle liite, johon kootaan yhteen-
veto alueiden arvoista ja ominaispiirteistä. 

Isoniemen rakennustaiteellisten arvojen arvioiminen 

Inventoinnissa on mainittu alueita, joilla ei ole selvityksen tekijän mukaan 
rakennustaiteellista arvoa (MQ lsoniemi). Alueista ei kuitenkaan esitetä mitään tietoja 
yhtä rakennuskohdetta lukuun ottamatta. Näiltä osin selvitys jää keskeneräiseksi ja 
sitä tulisi täydentää. 

Tiedot täydennetään liitteen yhteydessä. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet –julkaisu (1990) on vanhentunut 

Lisäksi maakuntamuseo huomauttaa, että vuoden 1990 Pirkanmaan 
kulttuurihistorialliset kohteet -julkaisu on vanhentunut eikä siinä käytettyjä 
toimenpidesuosituksia ole syytä sellaisenaan käyttää. 

Julkaisun vanhentuminen huomioidaan kaava-aineistossa. 

Arvokkaiden kokonaisuuksien kaavamääräyksiin tieto, mihin selvitykseen 
rajaukset perustuvat ja rajausmerkintöjen indeksointi 

Arvokkaiksi kokonaisuuksiksi merkittyjen alueiden kaavamääräykseen tulee liittää 
tieto, mihin selvitykseen ne perustuvat. Alueiden rajausmerkintään on syytä liittää 
indeksi, jonka avulla kohde on yksilöitävissä ja arvoperusteet löydettävissä 
inventoinneista.  

Kaavakarttaan lisätään arvoalueiden indeksointi. 

Kaavamerkinnöillä ei tule korostaa valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 

paikallisesti arvokkaiden ominaispiirteiden eroa  

Koska yleiskaavalla on tarkoitus ohjata Mänttä-Vilppulan kehittymistä, ei ole tarpeen 
korostaa valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen sekä paikallisten arvokkaiden 
ominaispiirteiden välistä eroa. Yleiskaava ratkaisee kehityksen suunnan ja 
kulttuuriympäristön arvojen vaalimisen joka tapauksessa nimenomaan paikallisella 
tasolla. 

Suojeltavien rakennusten tai rakennusryhmien kaavamääräystä muutetaan 
ja erityisesti paikallisten arvoalueiden merkintätapaa kehitetään. 

Yksittäisten rakennusten kohdalla määräys muotoillaan niin, että raken-
nuksen kuuluminen valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin 
aluekokonaisuuksiin tulee ilmi. 
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Ajostaipaleen, Ajoskannaksen ja Vuohijoen alueilla kaavaratkaisussa saattaa 
olla ristiriitoja kulttuuriympäristön arvojen kanssa; täydennys- ja 
uudisrakentaminen sovitettava alueiden arvoihin 

Yleiskaavan  ratkaisuissa  ristiriitoja  kulttuuriympäristön  arvojen  kanssa  saattaa 
nousta esiin Ajostaipaleen  ja  Ajoskannaksen  arvoalueilla, jotka on osoitettu  po- 
tentiaalisiksi täydennysrakentamisen  alueiksi. Merkintää ja sen rajausta tulee tar- 
kistaa ottaen  huomioon  alueen arvokkaat ominaispiirteet.  Samoin Vuohijoen  ar- 
vokkaaksi  osoitetun  alueen täydennysrakentaminen ja  osin  merkittävä  uudisra- 
kentaminen  on  selvässä  ristiriidassa  alueen  arvojen  kanssa. 

Vuohijoen uuden AP-alueen aluerajausta pienennetään maasto-
olosuhteiden ja itäosassa olevan entisen teollisuuskaatopaikankin vuoksi. 

Ajostaipaleen ja Ajoskannaksen alueet on osoitettu kaavassa pienin toi-
menpitein kehitettävinä alueina, ei intensiivisesti kehitettävinä alueina. 
Alueiden kaavamääräystä tarkistetaan kuvaavampaan suuntaan. 

Joenniemen ja Tenniskeskuksen maisemallinen arvo perustuu metsäiseen 
maastoon; uusien alueiden rajauksia tarkistettava tämä huomioiden 

Valtakunnallisesti merkittävän  Joenniemen  maisemallinen  arvo  perustuu  kohteen  
sijaintiin  metsäisessä maastossa. Lähialueen osoittaminen  rakentamiseen uhkaa 
kokonaisuuden maisema-arvojen   säilymistä.  Samankaltainen  ristiriita  syntyy  
Tenniskeskuksen valtakunnallisesti  merkittävän  rakennetun  ympäristön  viereen 
osoitetun  uudisrakentamisalueen  vuoksi. Aluemerkintää  tulee  tarkistaa  siten, että 
siinä  huomioidaan  vieressä  olevat  arvot.   

Joenniemen kartanon ja tenniskeskuksen välille sijoittuvilla uudisalueilla 
toteutetaan tavoitetta Mäntän ja Vilppulan taajamien keskinäisestä lähen-
tymisestä. Alueet on pyritty sijoittamaan maastoon niin, että rakentaminen 
jatkaa nykyisiä alueita ja jättää rantaan leveän virkistysalueen. Alueiden 
kaavamääräystä kehitetään niin, että tavoitteet rakentamisen sopeutumi-
sesta maisema-arvoihin ohjautuvat alueen asemakaavoitukseen. 

Rusin- ja Vuolleselän maiseman arvot eivät kestä Tarttasensaareen ja 
Vuolleniemeen osoitettua uudisrakentamista 

Mäntän  keskustan  kaupunkimaiselle  rakennetulle ympäristölle hienon kontrastin  
luo heti keskustan  pohjoispuolella aukeava  Rusinselän ja  Vuolleselän  maisema  
lähes  rakentamattomana järvimaisemana. Maiseman arvot eivät kestä 
Tarttasensaareen ja Vuolleniemeen osoitettua uudisrakentamista. Alueen  arvoa ja  
haavoittuvuutta  lisää  vielä  Vuolleniemen  muinaisjäännösalue  -  kivikautinen  
asuinpaikka, jonka  ymmärrettävyydelle   alueen  järvi-  ja metsämaisema on tärkeä. 

Vuolleniemen ja Tarttasensaaren kaavamerkintöjä tarkistetaan paremmin 
maisema-arvot huomioon ottavaksi. 
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C-alueiden kaavamääräyksessä määriteltävä tarkemmin, millaiseksi alueiden 
kaupunkikuvaa kehitetään 

Kulttuuriympäristön intensiivisimmät alueet, Mäntän ja Vilppulan keskustat, on 
osoitettu C-merkinnällä. Merkintään liittyvässä määräyksessä edellytetään nykyisen 
kaupunkikuvan kehittämistä ympäristön laadun parantamista. Tavoite jää varsin  
yleispiirteiseksi.  Jotta  määräyksellä olisi  merkitystä, tulisi tarkemmin vielä 
määritellä mitä kaupunkikuvaa halutaan kehittää. Mäntän keskustan teollinen 
kaupunkimaisema ja kaupunkimaisuus ovat sen vetovoimatekijöitä, kun taas 
Vilppulan aseman ja entisen kunnan hallinnollisen keskustan muodostama akseli voisi 
toimia kaupunkikuvan kehittämisen lähtökohtana Vilppulan keskustassa, esimerkiksi 
rakentamisen mittakaavaa ohjaavana tekijänä. 

 

C-alueiden merkintään täydennetään kaupunkikuvallisia tavoitteita. Vilppu-
lan ja Mäntän keskittymille muotoillaan omat määrittelynsä. Määräyksissä 
avataan alueiden miljöötä ja identiteettiä sekä asetetaan toiminnallisia 
kehittämistavoitteita. 

 

Kaava-aineistossa tuotava esille, että tehdyt rakennetun kulttuuriympäristön 
selvitykset painottuvat 1970-lukua edeltäneeseen aikaan; uudempien aluei-

den arvojen vaaliminen 

Lisäksi on syytä huomioida, että kaikkien tehtyjen selvitysten painotukset ovat olleet 
1970-lukua edeltäneessä ajassa. Uudempi, moderni rakennusperintö jää pääosin 
selvitysten ja kaavallisten suojelutavoitteiden ulkopuolelle. Tämä rajaus on syytä 
kirjata kaava-aineistoon. Ko. alueiden arvot on syytä kuitenkin jatkossa selvittää ja 
määritellä keinot miten arvoja voidaan vaalia. 

 

 

Kaava-aineistoon laadittavassa liitteessä tuodaan esille selvityksen ajalli-
nen painotus ja mainitaan keskeiset myöhemmät kohteet. Yleiskaavaan 
lisätään yleismääräys uudempien kohteiden selvittämisestä asemakaavoi-
tuksen yhteydessä. 

Arkeologisen inventointiraportin täydennys- ja tarkistamistarpeet 

Kaavahankkeen johdosta alueella on tehty arkeologinen inventointi v. 2013-2014 ja 
täydennysinventointi v. 2015.  Jälkimmäisestä Pirkanmaan maakuntamuseolle on 
toimitettu vain luonnos. Lopullinen inventointiraportti tulee vielä lähettää maakunta-
museoon. 

Raportissa v. 2013-14 inventoinnista kohteiden nimissä on paljon vaihtelua: sama 
kohde saattaa esiintyä eri nimellä raportin eri kohdissa (kohdeluettelossa, kartoissa, 
kohdekuvauksen otsikossa,  kohdetiedoissa, kuvatiedoissa). Raportista puuttuvat 
kohdekohtaiset, riittävän suuressa mittakaavassa piirretyt kartat suurimmasta osasta 
kohteita, mikä vaikeuttaa rajausten ja inventointihavaintojen tarkastelua kartalla 
sekä niiden vertailua kaavamerkintöihin. Raporttia tulee korjata tai täydentää näiltä 
sekä alempana erikseen mainituilta osin. 

 

Kohteiden nimeämistä inventoinnissa yhtenäistetään (esim. Mäkitalo, Mäki-
talonlahti). 

Inventointiraporttiin lisätään kohdekartat mittakaavassa 1: 10 000 tarkas-
telun helpottamiseksi. 
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Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet on listattava yhtenäisenä, nu-
meroituna luettelona kaavaselostuksessa ja kohteet on numeroitava kaava-
kartalla sekä arkeologisten kohteiden esittäminen liitekartalla 5A.

Kaavaselostuksessa arkeologiset kohteet on esitetty mm. eriaikaisten inventointien 
mukaisina luetteloina (s. 28, 64-65), mikä lisää tiedon sekavuutta. Kohdenumerointi 
puuttuu taulukoista 5-7. Taulukossa 6 on lisäksi kohteita tai kohdenimiä, jotka puut-
tuvat inventointiraportista (Reetunahonmäki, lsosalmi, lso-Kälvi 1, 2 ja 3). Kiinteät 
muinaisjäännökset ja muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet on syytä listata yhte-
näisenä luettelona erittelemättä niitä inventointien tai vanhojen ja uusien löytöjen 
mukaisesti. Kohteet on selvyyden vuoksi numeroitava kaavakartalla ja kohdeluette-
lossa. Kaavaselostuksen taulukon 5 (s. 64) otsikko tulee korjata ("sm-merkintä"). 
Liitekarttaan 5A tulee lisätä siitä puuttuvat arkeologiset kohteet, mikäli ne on tarkoi-
tus esittää muun kulttuuriympäristön rinnalla. 

Arkeologisten kohteiden numerointi päivitetään yhtenäiseksi luetteloksi 
lausunnon mukaan. 

Muinaisjäännösten merkinnöissä tulee käyttää turkoosia väriä ja varustaa 
merkinnät kirjaintunnuksella 

Kaavakartalla kiinteiden muinaisjäännösten merkinnöissä tulisi käyttää vakiintunutta, 
ympäristöministeriön asetuksen mukaista turkoosia väriä. Monista muinaisjäännösten 
ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden merkinnöistä puuttuu kirjaintunnus 
(sm tai kp). lrtolöytöpaikkoja ei tule merkitä kaavaan (inv. koh- teet  23-29). 

Turkoosi värisävy päivitetään kaavakarttaan. 

kp-merkinnän selitystä ja määräystä tarkistettava 

Muun arkeologisen kulttuuriperintökohteen alue- ja kohdemerkinnän (kp) selitystä ja 
määräystä on muutettava muotoon: Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde. Alueella
sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain 
erityisestä syystä ja riittävän arkeologisen dokumentoinnin jälkeen. Aluetta/kohdetta 
koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.

Kp-merkinnän selitystä ja määräystä tarkistetaan lausunnon perusteella. 

EH-aluevarauksen rajausta tarkistettava 

Kirkkosalmi, kivikautinen asuinpaikka (inventointikohde 2/2013-14). Muinaisjäännös-
alueen keskiosassa kaavaluonnoksen EH-aluevaraus ulottuu nykyisen hautausmaan 
ja pysäköintialueen länsipuolelle, rakentamattomalle alueelle. Merkintä on tältä osin 
ristiriidassa muinaismuistolain kanssa. Aluevarauksen länsirajaa on korjattava siten, 
ettei hautausmaa-aluetta laajenneta sm-rajauksen sisällä. 

Hautausmaan aluevarausta tarkistetaan lausunnon mukaan. 
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Kevyenliikenteen yhteystarve –merkintä Vuolleniemessä kivikautisella 
asuinpaikalla 

Vuollenimen kivikautisen asuinpaikan (kohde 8/2013-14) alueelle on kaavaluonnok-
seen merkitty kevyen liikenteen yhteystarve. Kaavan toteuttaminen ko. merkinnän 
osalta tarkoittaisi kajoamista kiinteään muinaisjäännökseen, mikä on kielletty ilman 
muinaismuistolain nojalla annettua lupaa. Asiasta tulee neuvotella MML 13 §:n edel-
lyttämällä tavalla. 

Vuolleniemen kevyen liikenteen yhteys poistetaan kaavasta. 

AP-alueen rajausta tarkistettava Ajostaipaleella (Vilppula) 

Ajostaipale Vilppula, historiallinen asuinpaikka (kohde 10/2013- 14). Tien pohjoispuo-
lella olevaan muinaisjäännösalueen osaan on kaavaluonnokseen merkitty AP-alue. 
Maakuntamuseo muistuttaa, että kiinteän muinaisjäännöksen alueelle ja suoja-
alueelle ei voida osoittaa rakentamista tai muuta kohteen säilymistä ja arvoa vaaran-
tavaa maankäyttöä. Aluevarauksen rajausta on korjattava tältä osin. 

Ajostaipaleen aluevarausta ja kaavamerkintää tarkistetaan kaavaehdotuk-
seen. 

Inventointikohteiden 10 ja 13 rajaukset merkittävä yhtenäiseksi sm-

alueeksi 

lnventointikohteiden 10 ja 13 rajaukset on syytä merkitä yhtenäiseksi sm- alueeksi 
kartan luettavuuden vuoksi ja siksi, että ko. asuinpaikat ovat raportin mukaan osit-
tain päällekkäisiä. 

Inventointikohteet 10 ja 13 merkitään kaavakarttaan yhtenäisenä alueena 
selkeyden vuoksi. 

Poukassa kp-kohteen lähiympäristö pyrittävä säilyttämään koskemattoma-
na; LV-aluevarauksen rajausta tarkistettava 

Vilppula Poukka, historiallinen asuinpaikka (sama raportti, s. 35). Kulttuuriperintö-
kohteen lähiympäristö on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman koskemattomana. 
Kohteen eteläpuolella sijaitseva vanha pelto on tärkeä osa historiallisen asuinpaikan 
ympäristöä. Maakuntamuseo esittää, että LV-aluevaraus poistetaan ko. kohdasta tai 
sen pohjoisrajaa siirretään etelämmäksi. 

LV-alueen rajausta tarkistetaan lausunnon perusteella.

Inventointikohteen 16 suojeltavien rakenteiden sijainti ei käy ilmi raportin 
kartoista 

Joenniemi (kohde 16). Kohteeseen kuuluvien suojeltavien rakenteiden sijainti ei käy 
ilmi raportin kartoista. 

Kohteen 16 sijainti päivitetään raporttiin ja kaavaan. 
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AP- ja P-aluevarausten rajauksia tarkistettava Ajostaipaleella (Ajos) 

Ajostaipaleen (Ajoksen) historiallisen kylätontin (kohde 19) alueelle ja eteläpuolelle 
on merkitty AP- ja P-aluevaraus. Maakuntamuseo katsoo, että historiallisen asuinpai-
kan eteläpuoleinen pelto tulisi säilyttää osana kylän historiallista ympäristöä ja merki-
tä esimerkiksi samalla merkinnällä (MA) kuin kylätontin pohjoispuoleinen pelto. Kaa-
valuonnoksessa käytetyn maankäyttömerkinnän sopivuutta arkeologiseen kulttuuri-
perintökohteeseen tulee myös arvioida. 

Ajostaipaleen aluevarausta ja kaavamerkintää tarkistetaan kaavaehdotuk-
seen. 

Vilppulan puuhiomo on kiinteä muinaisjäännös ja merkittävä kaavaan sm-
rajauksena; rajausta on täsmennettävä inventointiraporttiin 

Vilppulan puuhiomo (kohde 20) on Museoviraston ohjeen perusteella tulkittava kiin-
teäksi muinaisjäännökseksi ja merkittävä kaavaan sm-rajauksena. lnventointiraportin 
mukaan tehtaaseen liittyviä rakenteita on myös koskessa ja sen pohjoisrannalla. Mui-
naisjäännöksen rajausta on siten täsmennettävä näiltä osin ja tarvittaessa korjattava 
sekä raporttiin että kaavaan. 

Puuhiomo on alueen teollisuudesta varhaisempia merkkejä, joskin se on 
kohteena uudehko. Kohteella on paikallista merkitystä. Puuhiomon kulttuu-
rihistoriallinen merkittävyys saattaa siis olla riittävä kohteen tulkitsemisek-
si kiinteäksi muinaisjäännökseksi. 

Kohteen määrittelystä keskustellaan viranomaisneuvottelussa. 

Inventointikohteen 21 tietojen tarkentaminen ja T-aluevarauksen rajausta 
tarkistettava 

Keuruu (Mänttä) (kohde 21), Pättiniemen historiallinen talonpaikka. Kulttuuriperintö-
kohteena säilytettävä historiallinen asuinpaikka on syytä käsitellä raportissa erikseen 
tuhoutuneesta Mäntän talonpaikasta. Kulttuuriperintökohteen luettelotiedoista on 
poistettava sana "tuhoutunut". Kohteen alueelle ja ympäristöön merkityn T-
aluevarauksen laajuutta on tarkistettava ko. kohdalta. 

Kohteen 21 tietoja tarkennetaan, ja T-aluevarauksen rajausta päivitetään 
tarvittaessa. 

Kaavakartalla on kaksi sm-kohdetta, joista ei ole inventointiraportissa tieto-

ja 

Kohteen Hangasmäki 2 (nro 1.1/2015) koillispuolelle on kaavaluonnokseen merkitty 
kaksi sm-kohdetta, joista ei ole inventointiraportissa tietoja. 

Kohteet ovat jääneet kartalle inventoinnin alustavista tuloksista. Merkinnät 
poistetaan kaavakartalta. 

Iso-Kälvin merkitseminen kp-kohteena ja puuttuvan alakohteen lisääminen 
kaavakartalle 

lso-Kälvi, historiallinen asuinpaikka (kohde 1.3/2015). Kyseessä on muu arkeologinen 
kulttuuriperintökohde, joten merkintöjen kirjaintunnukset on korjattava. Yksi kohtee-
seen kuuluvista alakohteista on jäänyt merkitsemättä kaavaan. 

Iso-Kälvin kaavamerkintä korjataan. Alakohde täydennetään kartalle. 
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Kälvinmäki on historiallinen rajamerkki; suojelustatusta syytä arvioida 

Kälvinmäki, historiallinen rajamerkki (kohde 1.4./2015) on inventointiraportissa vir-
heellisesti merkitty kivikautiseksi asuinpaikaksi. Rakenteen ikää ei ole selvitetty eikä 
rajapisteen historiallista merkitystä ole tuotu raportissa esille. Kohteen suojelustatus-
ta on syytä arvioida tarkemmin em. tietojen täydentämisen jälkeen. 

Kälvinmäen suojelustatusta arvioidaan tarkemmin ja kohteen tietoja päivi-
tetään. 

Hangasmäki, Vanhakälvi ja Lemmenpolku merkittävä kp-merkinnällä kaa-
vaan 

Arkeologiset kulttuuriperintökohteet, historialliset asuinpaikat Hangasmäki (kohde 
1.5/2015) ja Vanha-Kälvi (kohde 1.6/2015) on virheellisesti merkitty kaavaan sm- 
merkinnällä. Myös kohde 1.8 (2015) Lemmenpolku on merkittävä kaavaan Muu ar-
keologinen kulttuuriperintökohde -merkinnällä 

Merkinnät lisätään kaavakartalle. 

Alueella kartoitetaan liikamaiden rajamerkkejä; kaava-aineistoa on täyden-
nettävä rajamerkkien osalta ja niiden merkitsemisestä kaavaan tulee neuvo-
tella maakuntamuseon kanssa 

Mänttä-Vilppulan alueella on parhaillaan käynnissä vapaaehtoisvoimin ns. liikamaiden 
rajamerkkien kartoitus, jossa maastossa paikannetaan 1800-luvun lopun karttoihin 
merkittyjä kivirakenteisia rajamerkkejä. Yhteyshenkilönä maakuntamuseoon ja va-
paaehtoistyön vetäjänä tässä hankkeessa on Markku Pohja. Rajamerkkejä on Lietun 
jakokunnassa runsaasti ja työ on vielä kesken, mm. paikannettuja rajamerkkejä ei 
ole vielä arvotettu eikä kartoituksesta ole laadittu loppuraporttia. Osa kartoitettavista 
liikamaiden rajamerkeistä sijaitsee osayleiskaava-alueella, esimerkiksi Mäkelänvuoren 
ympäristössä. Kaava-aineiston täydentämisestä ko. kohteiden osalta ja niiden merkit-
semisestä kaavaan tulee neuvotella maakuntamuseon kanssa. 

Liikamaiden rajamerkeistä keskustellaan museoviranomaisen kanssa vi-
ranomaisneuvottelussa. Valitut esimerkkikohteet tarkistetaan tarvittaessa 
maastossa ja täydennetään inventointiraporttiin sekä kaavakartalle. 

Vaikutusten arviointia kulttuuriympäristön osalta tulee täydentää 

Kaavan kulttuuriympäristöä koskevien vaikutusten arviointi on vielä kesken. Kaa-
vaselostuksessa on lähinnä kuvattu alueen arvoja sekä pohdittu miten arvot tulisi 
huomioida. Kaavaratkaisun vaikutuksia kulttuuriympäristöön ei ole selvitetty. Kulttuu-
riympäristön kannalta tärkeää olisi pohtia miten kaksinapainen, rautatien ja teollisuu-
den leimaama taajama-alue tarjoaa lähtökohtia kaupungin kehittämiselle ja toisaalta 
miten kaavaratkaisu vaikuttaa näihin kulttuuriympäristön perusrakenteisiin. Kaava-
aineistoa tulee täydentää näiltä osin. Lisäksi vaikutusten arviointia käsittelevään lu-
kuun tulee lisätä kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja muihin arkeologisiin kulttuuriperin-
tökohteisiin kohdistuvat vaikutukset. 

Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa kulttuu-
riympäristön ja arkeologian osalta. 

Kaavaehdotus sekä täydennetyt ja korjatut selvitysaineistot ja kaavaselostus tulee 
lähettää maakuntamuseolle lausuntoa varten. 
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1.4 Liikennevirasto 

25.1.2016  

Liikennevirasto on tutustunut osayleiskaavaluonnokseen ja antaa lausuntonsa rauta-
teiden näkökulmasta. Osayleiskaava-alue käsittää Vilppulan ja Mäntän taajamat. 
Kaava-alueella kulkee Haapamäki - Orivesi ja Vilppula - Mänttä -rataosat sisältäen 
Vilppulan ja Mäntän liikennepaikat. 

- 

Moottorikelkkailureitin osoittaminen Louhimontien tasoristeykseen 

Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu moottorikelkkailureitti Vilppula - Mänttä - 
rautatien kanssa samaan tasoon Louhimontien tasoristeyksen (ratakm 0277+0738) 
kohdalle. Liikenneviraston tietojen mukaan reitille ei ole olemassa lupaa. Liikennevi-
rasto muistuttaa, että moottorikelkkareitin toteuttaminen rautatien kanssa samaan 
tasoon edellyttää Liikenneviraston lupaa (Ratalaki 17 §) ja moottorikelkoille soveltu-
vaa tasoristeyksen kansirakennetta. Lausunnossa on mukana lupia käsittelevän hen-
kilön yhteystiedot. 

 

Moottorikelkkareitistön sijaintia ja laajuutta päivitetään kaavaehdotukseen. 
Reitille haetaan tarvittaessa lupa, ja tasoristeyksen rakenteet toteutetaan 
vaaditulla tavalla.  

Rautatiealueen merkitseminen 

Osayleiskaavaluonnoksessa rautatie on merkitty sekä viivamerkinnällä (päärata sekä 
yhdysrata/sivurata/kaupunkirata) että aluemerkinnällä (LR). Liikenneviraston näke-
myksen mukaan osayleiskaavan mittakaava huomioiden olisi selkeämpää merkitä 
rautatie ainoastaan viivamerkinnällä. 

 

Kaavamerkintää tarkistetaan siten, että aluemerkintää käytetään vain ta-
vanomaista rataa leveämpää vyöhykettä raideliikenteen tarkoituksiin hyö-
dyntävältä alueelta. 

Liikennepaikkojen merkintä 

Kaavaselostuksessa on mainittu, että Vilppulan asema on osoitettu kaavassa liikenne- 
paikkana. Liikennepaikan merkintää ei kuitenkaan kaavakartalta ole havaittavissa. 
Mäntän nykyistä liikennepaikkaa ei myöskään ole merkitty kaavakartalle liikennepaik-
kana. Liikennevirasto pyytää tarkistamaan kyseiset merkinnät. 

 

Liikennepaikat esitetään rautatieliikenteen alueena. Kaavaselostukseen 
korjataan liikennepaikkoja koskeva terminologia. 
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Uudet rautatieliikennepaikat 

Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu Vilppula - Mänttä -rataosalle kaksi uutta 
liikennepaikkaa merkinnällä Mahdollinen rautatieasema. Merkinnän määräyksenä on 
Selvitettävä paikallisliikenteen liikennepaikka. Uudet liikennepaikat sijoittuvat Mäntän 
keskustaan ja Joenniemeen. Kaavaselostuksessa on kuvattu, että osayleiskaavalla 
varaudutaan pitkällä aikavälillä mahdolliseen lähijunaliikenteeseen. Tavoitteena on 
mahdollistaa sujuvammat yhteydet Tampereen suuntaan ja parantaa Mänttä-
Vilppulan saavutettavuutta. Kaava-aineistossa tulisi tuoda paremmin ilmi mihin selvi-
tyksiin ja tarpeeseen lähijunaliikenteeseen varautuminen ja uusien liikennepaikkojen 
osoittaminen kaavassa perustuu. Lisäksi tulisi tuoda esiin mitä toimenpiteitä lähi-
junaliikenne edellyttää. 

Vilppula - Mänttä -rataosa sisältyy parhaillaan valmisteilla olevaan Tampereen seudun 
lähijunaliikenteen kehittäminen -selvitykseen, jossa myös Liikennevirasto on mukana. 
Lähijunaliikenteen toteuttamisedellytykset selviävät tarkimmin vasta jatkossa, eikä 
Liikennevirasto pysty ottamaan niihin tässä vaiheessa kanttaa. Lähijunaliikenteen 
toteuttaminen edellyttäisi mm. turvalaitteiden rakentamista rataosalle sekä seisak-
keiden toteuttamista. 

Kaavaselostukseen täydennetään tiedot lähijunaliikenteen kehittämiseen 
liittyvistä keskeisistä selvityksistä ja suunnitelmista sekä kuvataan keskei-
set lähijunaliikenteen vaativat toimenpiteet. 

Lausunnossa mainittu selvitystyö on edennyt osayleiskaavan luonnosvai-
heen jälkeen. Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittäminen -
selvityksessä esitetään henkilörautatieyhteyden avaamista Mänttään. Män-
tän taajaman väestöpotentiaali todetaan olevan kohtalainen. Työpaikkoja 
on aseman läheisyydessä suhteellisen paljon. Liikenteen kysyntätarkaste-
lun perusteella Mäntässä tulisi olemaan vuorokaudessa noin 130 nousijaa 
tai poistujaa vuonna 2025. Henkilörautatieyhteyden avautuminen edellyt-
täisi uuden pysäkin/aseman rakentamista ja liikkumisturvallisuuden paran-
tamista Mäntän ja Vilppulan välisellä alueella. 

Lähijunaliikenteen toteutuminen taajamayleiskaavan tavoitevuoteen men-
nessä on mahdollista riippuen mm. ihmisten liikkumistapojen tulevasta 
kehityksestä. Tämän vuoksi kaavassa on osoitettu mahdollisia rautatie-
pysäkkejä, joiden toteutuminen edellyttää tarkempaa selvittämistä. 

1.5 Fingrid Oyj 

25.1.2016 

Osayleiskaavan itäosassa sijaitsevat Fingridin 11O kV (kilovoltin) voimajohto Petäjä-
vesi-Mänttä ja 2x110 kV voimajohto Kangasala-Mänttä sekä Mäntän sähköasema. 
Osayleiskaava-alueen länsiosassa sijaitsee Fingridin 11O kV voimajohto Kangasala- 
Mänttä (15998). 

- 

Fingridin Mäntän sähköaseman kaavamerkinnät 

Fingridin Mäntän sähköasema on laajentunut ja osayleiskaavan ET-aluetta tulisi laa-
jentaa siten, että se kattaa myös Fingridin omistaman tontin 598-405-2-1. 

Ulkoilureitti ja moottorikelkkailureitti tulee siirtää pois em. sähköaseman tontilta. 

Vanhan sähköaseman osalta merkintä "pilaantuneet maa-alueet" määräyksineen on 
tarkoituksen mukainen. Fingrid huolehtii määräyksen mukaisesti tarvittaessa pilaan-
tuneen alueen kunnostuksesta. 

Sähköasema on osoitettu merkinnällä ET "yhdyskuntateknisen huollon alue". Merkintä 
EN "energiahuollon alue" voisi vastata täsmällisemmin sähköaseman maankäyttöä. 

ET-aluetta laajennetaan palautteen perusteella. Ulkoilureitistä neuvotellaan 
Fingridin kanssa. 

- 

ET-merkintä tarkistetaan EN-merkinnäksi vastaamaan alueella tapahtuvaa 
toimintaa. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen palauteraportti  29 (66) 
    
1.11.2016    
    
 

2018_03_12 oyk_luonnosvaiheen palauteraportti.docx 

Voimajohtojen merkinnät 

Osasta kaavakartoissa Fingridin voimajohtojen merkinnöistä puuttuu z-kirjain. 

 

Kaavamerkintä tarkistetaan. 

Moottorikelkkailureittien osoittaminen voimajohtojen yhteyteen 

Voimajohtojohdon kanssa samansuuntaisesti on osoitettu moottorikelkkailureitti. 
Voimajohtojen yhteyteen voidaan sijoittaa moottorikelkkareittejä, mutta siihen tarvi-
taan sekä voimajohdon omistajan että maanomistajan lupa. Moottorikelkkareittien 
yksityiskohtaisemmista suunnitelmista tulee pyytää lausunto voimajohdon omistajal-
ta. 

 

Moottorikelkkareitille pyydetään tarvittaessa maanomistajan lupa. Mootto-
rikelkkareitistöä tarkistetaan kaavaehdotukseen. 

Risteämälausuntojen tarve 

Sähköaseman läheisyyteen, voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta ra-
kentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla 
myös esimerkiksi tie, katu, istutus, oja, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voi-
majohdon läheisyyteen. Risteämälausunnossa esitetään kaavalausuntoa yksityiskoh-
taisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja to-
teuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. Lausuntopyynnön voi lähettää 
osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla 
risteamalausunnot@fingrid.fi. 

 

Kaavaluonnoksesta pyydetään Fingridin erillinen risteämälausunto. 

Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta tulee pyytää erilli-
nen lausunto voimajohtojen omistajalta. 

Tarvittavat lausunnot pyydetään. 

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Lausunnossa on ker-
rottu kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitavan henkilön yhteystiedot. 

Kaavaehdotus asetetaan kaavaluonnoksen tapaan julkisesti nähtäville ta-
voitteellisesti vuoden 2016 aikana. 

 
1.6 Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 

27.1.2016  

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien säilyminen 

Kaava-alueella todettujen uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien rajauk-
set tulee toteuttaa niin, että luontotyyppien säilyminen mahdollistuu. 

 

- 
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Viheryhteyksien huomioiminen kaavaratkaisussa 

Luonnontilaisten alueiden säilyttäminen asutuksen lähellä katsotaan merkittäväksi 
niin asukkaiden virkistysmahdollisuuksien kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Tähän liittyen myös viheryhteyksien säilyttäminen ja huomioonottaminen kaava-
alueen jatko- suunnittelussa on tärkeää. Myös täydennysrakentamisen alueilla katso-
taan luonnontilaisten alueiden/viheryhteyksien säilyttäminen erittäin tärkeäksi. 

Viheryhteydet on pyritty säilyttämään. Luonnontilaisiin ja luonnontilaisen 
kaltaisiin lähivirkistyspaikkoihin on kiinnitetty huomiota. Viheryhteydet ja 
lähivirkistyspaikat tullaan huomioimaan myös kaavaehdotukseen tehtävien 
aluevarausten päivitysten yhteydessä. 

Julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet ja virkistysalueiden saavutettavuus 

Kaava-alueen lisärakentamisessa sekä rakennettujen alueiden kehittämisessä tulisi 
ottaa huomioon niiden saavutettavuus julkisen liikenteen osalta, lähivirkistysaluei-
den/ulkoilureittien tavoitettavuus sekä kevyen liikenteen tarpeet. 

Lisäksi julkisen liikenteen käyttömahdollisuuksia kokonaisuudessaan Mänttä-Vilppulan 
alueella tulisi pyrkiä kehittämään yksityisautoilun vähentämiseksi. 

Julkisen liikenteen saavutettavuus on ollut kaavatyössä yhtenä keskeisenä 
tavoitteena. Kevyen liikenteen reitistöä päivitetään kaavaehdotukseen mm. 
Juholan yhteyden osalta. 

Liito-oravan elinpiirit 

Tarkennuksena kaavamateriaalin luontoselvitykseen (FCG, 18.1.2015): Liito-oravan 
elinympäristöjä on havaittu Pättiniemen alueella myös luontoselvityksen liitekartan 
rajauksen ulkopuolella lähempänä asutusta Pättiniemeen menevän tien molemmilla 
puolilla. 

Tuoreimmat Pirkanmaan ELY -keskuksen todentamat liito-orava havainnot kyseiseltä 
alueelta ovat vuosilta 2014 ja 2015. Lisäksi liito-orava havaintoja on tehty vuonna 
2007 Vilppulankosken molemmin puolin. 

Luontoselvitystä on liito-oravien osalta tarkistettu ja täydennetty lausunto-
jen jälkeen. Pättiniemen ja Alarannan alueilla ei havaittu merkkejä liito-
oravan esiintymisestä. Vilppulankoskella tehtiin uusia havaintoja, jotka 
vaikuttavat kaavaan. 

1.7 Tekninen lautakunta 

23.2.2016 

Kevyenliikenteen yhteyksien riittävyys tulee tarkistaa ja varaukset merkitä 
kaavaan 

Kaavaluonnokseen merkittyjen kevyenliikenteen yhteyksien riittävyys tulee tarkistaa 
ja varaukset yhteyksille tulee merkitä kaavaan. Tekninen lautakunta on huomannut 
mm. seuraavat puutteet ja tarkistettavat kohdat:

 Maantie 58 varteen välille Hämeentie 347 - Juholantie tulee merkitä kevyen-
liikenteen väylä

 Koskentien ja Sahatien varteen välille Vilppulankosken koulu - Vilppulan saha
tulee merkitä kevyenliikenteen väylä

Puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet täydennetään kaavakarttaan. 
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 Maantie 348 varteen välille Mäntäntie 347 - Sahantie tulee merkitä kevyenlii-
kenteen väylä 

Edellä mainitut kohteissa on tarve kevyenliikenteen väylille liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi. Erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten kevyt liikenne on runsasta 
em. kohteissa. 

Kinnaskosken T-alueen laajuutta tarkistettava 

Vilppulan Kinnaskosken kohdalla olevan T-merkinnän alueen laajuus on tarkistettava 
vastaamaan nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita mm. puun käsittelyalueen osal-
ta. 

 

Kinnaskosken T-alueen laajuus tarkistetaan kaavakartalle. 

Melasjärven rannalla ET-alueen rajaus ei saa ulottua vesistöön asti; rantaan 
V-alue 

Virrantien päässä olevan Melasjärven lsosalmeen rajautuvan ET-merkinnän eteläraja 
ei saa ulottua vesistöön asti. Rajausta tulee muuttaa siten, että ranta-alueelle jää 
yhtenäinen V-alue. Näin turvataan Lemmenpolun kehittämismahdollisuudet virkistys- 
ja matkailukäyttöön. Kyseisen ET-aluevarauksen tarpeellisuus ja laajuus tulisi selvit-
tää tarkemmin. 

 

ET-alueen rajausta muutetaan siten, että ranta-alueelle jää yhtenäinen 
Virkistysalue. ET-aluevarauksen tarpeellisuus ja laajuus selvitetään tar-
kemmin ja tarkastetaan kaavaehdotukseen. 

Omarantaisten pientalotonttien osoittaminen lisää kaupungin vetovoimaa ja 
alueella on riittävästi rantoja sekä rakentamista että virkistyskäyttöä varten 

Mänttä-Vilppulan kaupunki tarvitsee uusia asukkaita, joita pystytään houkuttelemaan 
laadukkaiden omarantaisten pientalotonttien avulla. Lautakunta on tietoinen mm. 
voimassa olevan oikeusvaikutteisen Pirkanmaan 1. maakuntakaavan yleismääräyk-
sestä, että "taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti 
rakentamattomina ja ne tulee osoittaa yksityiskohtaisessa kaavoituksessa virkistys-
käyttöön". Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella on riittävästi rantoja sekä rakenta-
mista että virkistyskäyttöä varten. 

Osayleiskaavassa tulisi huomioida molempien toteutuminen kuitenkin niin, että ranta-
rakentaminen tehdään mahdolliseksi aina, kun se lisää kaupungin kehitystä ja elin-
voimaisuutta uusien asukkaiden myötä ja on mahdollista toteuttaa kustannustehok-
kaasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Virkistysalueiden yhteydet voi-
daan suunnitella niin, että ne sijaitsevat osin rannassa ja osin katuverkon kevyenlii-
kenteen väylän yhteydessä. 

 

Kaavassa on varattu sekä rantaan rajautuvia rakennuspaikkoja että yhtei-
siä rantoja. Rantojen käytön periaatteita koskeva kaavaluonnoksesta saatu 
palaute on ollut ristiriitaista. Ranta-alueisiin liittyviä kaavamerkintöjä ja 
aluevarauksia päivitetään kaavaehdotukseen monin paikoin. 
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Lampisenniemeen ja Lampisenniemen ja  Koivuniemen välille tulee osoittaa 
omarantaisia pientalotontteja 

Lampisenniemi ja Lampisenniemen ja Koivuniemen välinen ranta-alue tulee merkitä 
asumiselle. Tonttien tulee rajautua vesistöön eli niiden tulee olla omarantaisia. Sijain-
ti on taajaman läheisyydessä ja kunnallistekniikan toiminta-alueella. Tällä hetkellä 
metsittynyt ranta-alue siistiytyy rakentamisen myötä edustavaksi asuinalueeksi. 

 

Lampisenniemi on osoitettu kaavaluonnoksessa virkistysalueeksi. Alueella 
on maisemaan, virkistystoimintaan, luontoon ja arkeologiaan liittyviä aluei-
ta, joiden kanssa uudet asuintontit ja kadut olisi vaikea sovittaa yhteen. 
Kaavaratkaisussa on näin ollen periaatteellisesti päädytty osoittamaan 
koko Lampisenniemi virkistysalueeksi. Alueen luontoa voidaan hoitaa siinä 
määrin kuin uhanalaiset luontotyypit kestävät. 

Koivuniemen suunnalle voidaan osoittaa rantatontteja, jotka täydentävät 
nykyistä taajamaa. Uudelle kaavaehdotuksessa esitettävälle aluevarauksel-
le sopisi 6-8 uutta rantatonttia. Alueelle tulee turvata myös yhteiset rannat 
ja rannan ulkoilureitin ja viherrakenteen jatkuvuus. 

Sassin alueen rannat tulee varata kauttaaltaan omarantaisia tontteja varten 

Sassin alueen rannat tulee varata kauttaaltaan omarantaisia tontteja varten. Sassin 
alue on kaupungin potentiaalisin kehityskohde. Se sijaitsee lähellä taajaman ja kun-
nallistekniikan palveluita. Sassista on mahdollisuus kehittää asumisen, virkistyksen, 
matkailun, harrastamisen ja palvelujen alue, joka toimii kaupungin tärkeimpänä ve-
tovoimatekijänä tulevaisuudessa. Mäntän taajama-alueelle jää paljon rantoja yleiseen 
virkistyskäyttöön, vaikka Sassin ranta-alueet varataan rakentamiselle. 

 

Sassin rannoilla on luontoon ja arkeologiaan liittyviä arvoja. Lisäksi kaava-
luonnoksesta saadussa palautteessa on korostunut alueen maisema-arvot 
veden suunnalta. Nämä ovat tulleet esille myös kaavoituksen osana teh-
dyssä maisemaselvityksessä. Kaavaluonnoksessa on osoitettu Sassin ran-
noille useita uudisalueita. Alueen arvot eivät kestä aluevarausten laajen-
tamista entisestään. 

Juholan AP- ja EV-alueiden rajauksia tulee tarkistaa 

Mäntän Juholan alueelle merkityn uuden AP-alueen pohjoisrajaus tulee siirtää EV- 
alueeseen asti maanomistuksellisista ja muutaman myönnetyn poikkeusluvan perus-
teella. Ko. EV-alueen sijainti ja laajuus tulee tarkistaa huomioiden mahdolliset nykyi-
set rakennukset. 

 

Juholan aluetta laajennetaan hieman pohjoiseen lausunnon mukaisesti. 

 
 
1.8 Puolustusvoimat, 2. logistiikkarykmentti 

22.2.2016  

Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa osallinen osayleiskaavan laatimisessa. 2. Logis-
tiikkarykmentti alueellisena edunvalvojana ei näe omalta osaltaan estettä kaavan 
jatkotyölle. 

 

- 

makter
Konekirjoitusteksti



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen palauteraportti 33 (66) 

1.11.2016 

2018_03_12 oyk_luonnosvaiheen palauteraportti.docx 

Puolustusvoimien varastoalue tulee merkitä EP-alueena ja kaavamerkintöi-
hin lisättävä seliteosio 

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee puolustusvoimien varastoalue, josta ei olla näillä 
näkymin luopumassa ja siksi EP-merkintä on säilytettävä kaavakartassa ja lisäksi 
kaavamerkintöihin lisättävä seliteosio. 

Kaavakarttaan lisätään puolustusvoimien varastoalueelle EP-merkintä mää-
räyksineen. 

EP-alueella ja sen läheisyydessä olevat kaapelilinjat on huomioitava ja si-
jainti selvitettävä STUVElta; STUVElta on myös pyydettävä kaavasta lausunto 

Rakennus- ym. töitä tehtäessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollises-
ti olevat kaapelilinjat. Mahdollisten puolustusvoimia palvelevien kaapelilinjojen sijainti 
tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua ra-
kentamista Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE), jolta on myös pyydettävä 
kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen lausunto osoitteesta: asiakaspalve-
lu.stuve@erillisverkot.fi. Erillisverkkokonsernin vaihde on 029 444 0500. 

Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, 
kaapeleiden rakentamisen aikaisen suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustan-
nukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle. 

Mahdollisten kaapeleiden sijainnista pyydetään tiedot Suomen Turvalli-
suusverkko Oy:ltä, ja kaapelit huomioidaan tarvittaessa kaavaehdotukses-
sa. Lisäksi kaavaehdotuksesta pyydetään STUVE:lta lausunto.  

Mahdolliset tuulivoimalat 

Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäi-
siä tuulivoimalakohteita, puolustusvoimat esittää, että kunta lisäisi laadittavaan kun-
nalliseen rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat 
lauseet: "Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima loista
tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella.” ”Yksittäisiä 
alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa ra-

kentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin aluei-
siin."

Kaavaehdotukseen täydennetään tuulivoimaloita koskeva yleismääräys. 

Lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin, yhteyshenkilöt 

Lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla kirjaa-
mo.2logr@mil.fi tai 2. Logistiikkarykmentin esikunta (2LOGRE), PL 5, 20811 TURKU, 
katuosoite Rykmentintie 15, Turku. 

Alueellisina yhteyshenkilöinä maankäyttö- ja kaavoitusasioissa toimivat kiinteistö-
päällikkö insinöörikomentajakapteeni Tapani Rantio p. 0299 572 263 ja kiinteistötek-
nikko Kai Hyytiäinen p. 0299 572 264 (kirjaamo.2logr@mil.fi). 

-
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2 LUONNOSVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET 

2.1 Mänttä-Seura ry 

28.1.2016  

Mänttä-Seura ry pitää osayleiskaavatyötä kaupungin tulevaisuuden kannalta hyvin 
tärkeänä. lnspiroivaan elinympäristöön pyrkivän maankäytön mittari on siinä, miten 
se osaltaan onnistuu linjaamaan kotiseutumme kehittämistyön valtteja ja mahdollis-
tamaan Taidekaupungissa tehtävät hyvähenkiset irtiotot. Tässä suhteessa nähtävillä 
ollut yleiskaavaluonnos avaa uusia näkymiä, mikä todistaa siitä, että kaavoitustyö on 
hyvin seutumme ilmiöissä kiinni. 

Mänttä-Seura jättää yleiskaavaprosessin valmistelijoille huomioitaan koskien seuraa-
via suunnittelualueeseen kuuluvia osia: Sassi, Mäntänvuori ja vanha Bio Säde. 

- 

Sassi: EV-alueen käyttötarkoitus 

Sassin kiitoradan vastaisella rannalla Juholan pohjoispuolella merkitty EV-alue on 
lentotoiminnan kannalta olennainen ainoastaan, mikäli sillä voidaan vaikuttaa lento-
toiminnan esterajoitteeseen, ts. merkinnällä on vaikutuksia alueen puuston korkeu-
den säätelemiseen. EV-alueelle ei niinkään kohdistu lentotoiminnasta aiheutuvaa 
meluhaittaa. 

 

 

EV-alueen merkitys tarkistetaan ja kaavamääräystä täydennetään sen 
perusteella. 
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Sassi: Airpark –konseptin mukainen maankäyttö 

Yleiskaavassa tulisi mahdollistaa AP-4 asumisen kytkeminen LL- alueeseen Rovanie-
menlahden kohdalla. Samoin voitaisiin menetellä kiitorata-alueen eteläpuolella muut-
tamalla P-2 merkitty alue AP-4 -alueeksi Pirttilahden pohjoisrannalla. Samalla voi-
daan pohtia mahdollisuuksia ulottaa AP-4-alue koskemaan alueen ainoaa yksityistä 
asuinpaikkaa (Kauppinen). Perusteena on asumisen ja ilmailun yhdistävän Airpark-
konseptin mukainen maankäyttö, joka kääntää maankäyttöperiaatteita uuteen asen-
toon ja luo mahdollisuuksia uudenlaiseen vetovoimaisuuteen ja tonttipolitiikkaan 

llmailutoiminta tarvitsee käyttöönsä hallitilaa, joka pienlentokoneiden ihannetapauk-
sessa toteutuu ulkomitoiltaan 22 m x 22 m olevissa halleissa. Tätä rakentamista var-
ten LL-alue kiitotien eteläpuolella on yksinään liian pieni. Rakentamistarve tulee 
huomioida laajentamalla  LL- aluetta (tai paremminkin lisäämällä kokonaan uusi P-2 
alue) kiitotiestä pohjoiseen. P-2-merkinnän alle kuuluu SASKY:n  LEKO-halli. Muilta 
osin P-2-alueeksi voidaan merkitä alue kiitotien pohjoispuolella sekä ratapihan, kiito-
radan ja Pirttilahden pohjukan muodostamassa kolmiossa. 

 

 

Sassin lentokentän ympäristön aluevarauksia päivitetään palautteessa 
esitettyyn suuntaan ottaen huomioon alueen kehittämissuunnitelmassa 
esitetyt ideat. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen palauteraportti 36 (66) 

1.11.2016 

2018_03_12 oyk_luonnosvaiheen palauteraportti.docx 

Sassi: Lentoliikenteen alueen (LL) rajaus ja tuhkanläjitysalueen maankäyttö 

Yleiskaavassa  osoitetaan  LL-merkinnällä lentoliikenteen alue. LL- aluetta säätelee ja 
ohjaa Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) antama ilmailumääräys AGA M1-1. Sassin 
kiitoradan (735 m x 18 m) tapauksessa etäisyys kiinteään esteeseen kiitoradan kes-
kilinjasta on minimissään 47 m. LL-alue ulottuu minimitulkinnankin mukaan luonnok-
sessa esitettyä etelärajaa etelämmäksi. Tämä yksityiskohta tulee korjata yleiskaa-
vaan. Mieluiten LL-alue merkitään siten, että se ei lähene minimiä, vaan perustuu 
kerättyyn tietoon muilta lentopaikoilta. LL-alue on kaavaluonnoksessa voimakkaasti 
kapeneva kohden kiitotien itäpäätä. Tämä ei ole hyvä ratkaisu ja on suoraan ristirii-
dassa Trafin lentopaikkoja säätelevän ohjeistuksen kanssa. LL-alueen rajaaminen 
samansuuntaisesti esimerkiksi nykyisen maa-alueen rajan mukaan poistaa ongelman. 

Lentoliikenteen LL-alue on luonnoksessa liian suuri ulottuen tuhkanläjitysalueelle ja 
paperihalleille saakka. Esitys juontanee n. kymmenen vuoden takaisesta ajatuksesta 
paperihallien saamisesta ilmailukäyttöön. Yleiskaavatasoisesti tämän ajatuksen esit-
tämiseen ei ole perusteita. Serla ei ole luopumassa halleista, yleisilmailun kannalta 
hallit eivät ole kovin käytännöllisiä, rullaustie halleille on pitkä, ja rullaustie kulkee 
ainakin osittain heikosti rakennettavan tuhkan läjitysalueen ylitse. llmailutoiminnan 
tarvitsema rakennusmassa tulee sijoittaa logistisista syistä ja maapohjan ominai-
suuksista johtuen lähemmäksi kiitorataa. 

Tehdyissä maaperäselvityksissä on osoitettu tuhkan läjitysalueen rajan kulkevan n. 
180 metriä kiitotien päästä länteen. Tämä raja muodostaa luontevan LL-alueen länsi-
rajan. Rajan länsipuolella alkaa läjitysalue, jolla toteutettava maankäyttö perustuu 
puistokäyttöön ja korkeintaan kevyesti perustettavaan rakentamiseen. Tästä alueesta 
muodostuu luontevasti kansanpuiston alue. 

LL-alueen rajausta päivitetään kaavaehdotukseen.

Sassin aluevarauksia päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita. 

Läjitysalue otetaan suunnittelussa huomioon ja rajataan kaavakartalle. 
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Sassi: Matkailupalvelujen alueen rajaus 

Kansanpuiston pohjoispuolella oleva RM-alue on tärkeä Sassin tulevassa kehittämi-
sessä. Matkailu- ja virkistyskäytön tukemiseksi ja sen luontevan paikan osoittamisek-
si ennen Vuolleniemeä RM-aluetta tulisi laajentaa Sammallahden rantaviivaa seura-
ten. Alueelle ohjattaisiin väljää ja korkeatasoista lomamökkirakentamista. Loma-
asunnot muodostaisivat luontevan muutosalueen siirryttäessä Myllyrannasta kohden 
Vuolleniemen vakituisen asumisen aluetta ja  näin olisi myös mahdollista ottaa luon-
toarvot paremmin huomioon. Lisäksi RM-alue toimii lentopaikan suuntaan puskuri-
vyöhykkeenä: ilmailualue tulee kyetä kytkemään läheisesti Myllyrannan suuntaan. 

 

Sammallahden ja Vuolleniemen väliin jäävän rantavyöhykkeen lehtomaiset 
lehtipuukankaat ovat paitsi maisemallisesti, niin myös luonnon monimuo-
toisuuden kannalta arvokkaat. Rantavyöhykkeen eri-ikäistä lehtipuustoa 
kasvava metsä on linnustollisesti arvokas ja sillä voi olla merkitystä myös 
Sammallahden alueella elävien liito-oravien kannalta. Alueelle sijoittuu 
myös rantakallioita sekä niitty, joka on metsäsuunnitelmassa mainittu ar-
vokkaana avainbiotooppina. Laajempi RM-alue tukisi lentokenttäkokonai-
suutta, mutta alue ei maisema- ja luontoarvojensa vuoksi kestä rakenta-
mista. Näin ollen tarkoituksenmukaista on kehittää rantavyöhykettä virkis-
tysalueena, joka myös voi tukea Sassin matkailupalvelujen kokonaisuutta. 

Sassi: Myllyrannantien linjaus 

Nykyisen tielinjauksen muuttaminen kulkemaan tuhkanläjitysalueen pohjoisreunaa  
nykyisen RM-alueen eteläpuolella antaisi tarvittavaa väljyyttä  suuremman RM-alueen 
toteuttamiseen.  Lisäksi yhteydet lentopaikalle ja  kansanpuiston alueelle paranevat 
olennaisesti  linjaa muuttamalla . Nykyinen tielinjaus on myös hyvin lähellä vesirajaa 
ja jää usein lähes veden alle keväisin. 

 

Liito-oravien asuinympäristö ei kestä suuren RM-alueen rakentamista. Mat-
kailupalveluiden kokonaisuuden tulisi perustua toisenlaiseen kokonaisrat-
kaisuun. Tielinjauksen siirtäminen sinänsä ei ole poissuljettu ratkaisu, jos 
sillä saavutetaan muita hyötyjä kokonaisratkaisun kannalta. 

Mäntänvuori: näkötornista avautuvasta näköalasta huolehtiminen 

Mänttä-Seura ry. omistaa Mäntänvuoren luonnonsuojelualueella sijaitsevan näkötor-
nin. Torni sijaitsee vanhan hyppyrimäen paikalla mäkimontun päällä. Puusto on pää-
osin nuorehkoa ja maasto hyvin jyrkkää. Kymmenen vuoden aikana näkötorni on 
vakiinnuttanut asemansa suosittuna retkikohteena. 

Mänttä-Seura ry. vastaa näkötornin kunnossapidosta. Kunnossapitoon kuuluu myös 
näköalasta huolehtiminen, ts. se ei saa kasvaa umpeen. Mänttä-Seura huolehtii nä-
köalasta yhdessä maanomistajan, Finsilva Oy:n kanssa. Suojelualueella toimitaan 
huomioiden ympäristöviranomaisen säädökset. 

Osayleiskaavassa ei esitetä toimenpiteitä, jotka poikkeaisivat nykyisestä tilanteesta ja 
aiheuttaisivat muutoksia Vuorentornin ylläpitoon ja toimintaan retkikohteena. 

 

- 
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Vanha Bio Säde: suojelumerkinnän poistaminen 

Mänttä-Seura ry:n omistama Bio Säde, Kauppakatu 26, on yksi Suomen vanhimmista 
elokuvateatterirakennuksista. Säännöllistä toimintaa rakennuksessa ei ole. Kulttuuri-
historiallinen selvitys valmistui arkkitehti Seija Hirvikallion laatimana 2011. Vuonna 
2015 rakennukset julkisivua on korjattu ja maalattu. Elokuvasaliin on asennettu läm-
pöpumppulämmitysjärjestelmä. Rakennukseen on tehty isompi remontti viimeksi 
1980-luvun puolivälissä. Rakennus on tällä hetkellä huonokuntoinen. Rakennus sijait-
see Kauppakadulla hankalasti osin tiealueella. 

Rakennuksen käyttömahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Suurin ongelma on huono 
lämmöneristävyys, jonka takia toimintaa voi käytännössä olla vain lämpiminä kuu-
kausina. WC-tila on huonokuntoinen, rakennus ei ole esteetön. Peruskorjaussuunni-
telma on laadittu, mutta sen kustannukset nousevat epärealistiselle tasolle. 

Vanhan Bio Säteen tulevaisuuskuva on, että rakennus on käytännössä tyhjillään. Vain 
harvoja vastaavia tiloja on kyetty ottamaan Suomessa uusiokäyttöön, Bio Säteen 
tapauksessa tilanne on erittäin haastava. 

Keskustan kehittämisen prosesseissa Bio Säteestä voi helposti muodostua sen arvoa 
suurempi kynnyskysymys ja siten turhan suuri este uuden rakentamiselle. Onkin 
tarkkaan harkittava mahdollista suojelun tarvetta. Yleiskaavaa laadittaessa on pohdit-
tava rakennuksen elinkaarta, joka Bio Säteen tapauksessa on saavuttamassa käytän-
nöllisen päätepisteensä. Rakennuspaikka on keskeinen ja sen käytettävyys on kyet-
tävä takaamaan tulevaisuudessa.  Bio Säteen suojelumerkinnän tekemättä jättämi-
nen antaa kaikille toimijoille parhaimmat edellytykset toimia. Toisaalta Mänttä-Seuran 
omistuksessa rakennus on ehkä juuri parhaimman mahdollisen omistajan hallussa. 
Kotiseutuyhdistyksen agendalla ei ole historian hävittäminen. 

 

Bio Säteen kehittämispotentiaali ja korjausten taloudellinen realistisuus 
liittyvät osittain ympäröivän alueen vetovoimaisuuteen. Mänttä-Vilppulan 
kaupunki on äskettäin laatinut keskustan yleissuunnitelman, jossa Bio-
Säteen läheiselle kirkkotorille on osoitettu kehittämistoimenpiteitä. Myös 
Bio Säteen korttelia on käsitelty suunnitelmassa. Rakennuksen alkuperäi-
sen ilmeen säilyminen on korttelin ja rakennuksen itsensä vetovoiman 
kannalta keskeistä. Näin ollen suojelumerkintää ei voi nähdä tarpeellisena 
poistaa. 

 

2.2 Suomenselän lintutieteellinen yhdistys 

28.1.2016  

Suunnitteilla oleva kaava selkeyttää Mänttä-Vilppulan maankäyttöä ja luonnos on 
monilta osin onnistunut, mutta luontoarvojen huomiointi vaatii parannuksia sekä kaa-
vatyöhön että itse kaavaan. Tärkeimpiä muutoksia ovat linnustoselvityksen tekemi-
nen, säästettävien luontokohteiden lisääminen, kaavamääräysten selventäminen sekä 
rantarakentamisen määrän pitäminen mahdollisimman alhaisena. 

- 
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Luontoselvityksen täydentämistarve 

Kaavan luontoselvitys ei täytä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia riittäviä luon-
toselvityksiä linnustoselvityksen ja viitasammakkoselvityksen osalta. Kaavaa varten 
tulee tehdä nämä selvitykset. 

 

Ks. alla olevat kohdat 

Linnustoselvitys 

Kaavaa varten ei ole tehty linnustoselvitystä. Luontoselvityksessä alueen linnustoa on 
yleisesti kuvattu Lintuatlaksen tietojen avulla. Lintuatlaksen tiedot on kerätty 10x10 
km ruutujen tarkkuudella. Atlasaineiston perusteella ei selviä missä päin kaavoitetta-
vaa aluetta merkittävimmät ja kaavoituksessa huomiointia vaativat kohteet ovat. 

Kaavoituksen kohdistuessa linnuston kannalta tärkeälle alueelle, tulee linnusto selvit-
tää kattavasti sekä maastossa että olemassa olevaan aineistoon perustuen. Nyt ei ole 
tehty kumpaakaan. Yhtenä aineistovaihtoehtona olevan Tiira-lintutietopalvelun tark-
kaan paikkatietoon perustuvia havaintoja ei ole käytetty lähdeaineistona, vaikka alu-
eelta olisi ollut hankittavissa noin 6000 riviä lintuhavaintoja vuosien 2010–2015 ajal-
ta. 

Uhanalaisista lintulajeista (Tiainen J. ym. 2015) kaava-alueella pesii vaarantuneista 
(VU) lajeista haapana, isokoskelo, taivaanvuohi, naurulokki, tervapääsky, räystäs-
pääsky, hömötiainen, töyhtötiainen, varpunen, viherpeippo, punatulkku ja pajusirkku. 

Mahdollisesti alueella pesii erittäin uhanalaisista (EN) jouhisorsa, tukkasotka, pu-
nasotka, tukkakoskelo, mustakurkku-uikku, mehiläishaukka, nokikana sekä vaaran-
tuneista (VU) hiirihaukka. Näitä kaikkia lajeja tavataan kevätmuutto- tai pesimäai-
kaan, mutta viime vuosina pesintää ei ole varmistettu. 

Lisäksi alueella tavataan säännöllisesti muuttoaikaan tai ruokailevana mm. selkälokki 
(EN), metsähanhi (VU), valkoselkätikka (VU), koskikara (VU) ja pulmunen (VU). 

Luontoselvityksen päätelmä, että uhanalaisista lajeista alueella tavataan vain liito-
orava ja yksi uhanalainen lintulaji, ei pidä paikkaansa. Myös vanhan, vuoden 2010, 
uhanalaisuusarvioinnin mukaan uhanalaisia lintuja tavataan alueella säännöllisesti. 

 

Täysmittaisen linnustoselvityksen tekemistä alueelle ei nähdä tarpeellisena, 
sillä alue ei ole linnustollisesti Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen 
merkittävä. 

 

Viitasammakko 

Kaava-alueella todennäköisesti on EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajin, viitasamma-
kon, lisääntymispaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Vii-
tasammakkojen esiintyminen kaava-alueella tulee selvittää. 

 

Viitasammakoiden mahdolliset elinpiirit arvioidaan karttatarkasteluna osa-
na luontoselvitystä. Jos tarkastelussa tulee ilmi muuttuvan maankäytön 
alueita, jotka vaikuttavat viitasammakon mahdolliseen elinpiiriin, saattavat 
tarkemmat tarkastelut olla tarpeen. 
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Luontoselvityksen huomiointi kaavassa 

Luontoselvityksessä löydetyt arvokkaat luontokohteet on valittu varsin tiukoin kritee-
rein ja rajattu pienialaisiksi jo selvitysraportoinnissa. Kaikki luontoselvityksessä löy-
detyt kohteet ovatkin luonnon monimuotoisuuden kannalta niin tärkeitä, että ne tulee 
merkitä kaavakarttaan säästettävinä kohteina. 

Kaavakartalta merkitsemättä jääneitä vähempiarvoisia luontokohteita on 
käytetty kaavaluonnoksen laatimisessa tausta-aineistona, joka on ohjannut 
osin alueiden käyttötarkoitusten määrittelyä. 

Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden huomioiminen kaavassa 

Mänttä-Vilppulan virtavedet ja Mäntänvuori ovat maakunnallisesti tärkeitä lintualueita 
(Maali-alue) http://www.sslty.fi/julkaisut/maali_hankkeen_raportti.html. Tärkeällä 
lintualueella linnustoarvot on erityisesti huomioitava suunnittelussa ja mahdollisim-
man paljon rantaa säästettävä rakentamattomina häiriön välttämiseksi. SL-merkintä 
turvaa hyvin Mäntänvuoren Maali-alueen linnustoarvoja, mutta olisi loogista ulottaa 
kaava ja SL-merkintä luonnonsuojelualueen kattavaksi myös kantatien 58 eteläpuo-
lella. 

Mäntänvuoren alueelle kohdistuu erilaisia tavoitteita mm. virkistystoiminto-
jen kannalta. Näin ollen Mäntänvuoren maankäytön periaatteita on haluttu 
määritellä yleiskaavassa. Kantatien 58 eteläpuoliselle osalle ei kohdistu 
vastaavanlaisia monipuolisia maankäyttöpaineita. Näin ollen eteläpuolista 
aluetta ei nähdä tarpeen lisätä kaava-alueeseen. 

Rantarakentaminen mahdollisimman vähäiseksi 

Alueelle tulee kaavoittaa niin vähän uutta rantarakentamista kuin mahdollista. Raken-
tamattomat rannat ovat erittäin tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, virkistyskäy-
tölle ja maisemalle. Rantarakennusmitoitusta ei tule kasvattaa aiemmista kaavoista 
millään osa-alueella. Kaavaluonnoksessa olevia rantarakennuspaikkoja tuleekin vä-
hentää. 

Rakentamattomat rannat ovat tärkeitä asukkaille ja yleinen mielipide vaikuttaa ole-
van rantojen lisärakentamista vastaan. Se tulee huomioida kaavoitustyössä. Myös 
aiempi kaavoitus on painottanut rantojen säästämistä rakentamattomina. 

Jotta rantarakentamismäärä ei entisestään kasvaisi tulevissa kaavoituksissa, tulee 
alueen luontoarvoja säilyttäviä merkintöjä vahvistaa kaikilta osin. Kaavoituksissa on 
tapana, että rantarakennusoikeuksien määrä kasvaa, kun kaava uudistetaan. Tämä 
kaava tulee tehdä niin, että kaavassa esitetty rantarakennusoikeuksien määrä on 
mahdollisimman lopullinen maksimi, mitä alueelle voidaan tehdä. 

Ranta-asutuksen vaatima teiden, sähkölinjojen ja vesihuollon rakentaminen on kallis-
ta, vie tilaa luonnolta ja virkistyskäytöltä sekä vaikuttaa negatiivisesti maisemaan. 
Varattavien rakennuspaikkojen tuleekin mahdollisimman hyvin tukeutua olemassa 
oleviin rakenteisiin. 

Kaavaluonnoksessa olevia rantarakentamisen alueita tarkistetaan kaava-
ehdotukseen. Erityisesti Sassin ja Kannusniemen alueen rantojen alueva-
rauksia pohditaan tarkemmin. 

Infrastruktuuriin ja palveluetäisyyksiin nähden edellytyksiltään heikommat 
rantamitoitukseen perustuvat rakennuspaikat tullaan päivittämään kaava-
ehdotukseen vakituisen asumisen sijaan pelkästään loma-asumiselle, mikä 
kuormittaa alueita vähemmän. Mitoitettavien ja osayleiskaavalla rakenta-
misen osalta ohjattavien ranta-alueiden osalta osayleiskaavassa käytettä-
vien mitoitusvyöhykkeiden perusteet ja jako vastaavat lainvoimaista Vilp-
pulan rantaosayleiskaavan mitoitusperusteita. Kuten mitoitusperusteita käy 
ilmi, on arvokkaan luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöalueet huomioi-
tu mitoitusvyöhykkeiden mitoitusluvuissa alentavasti. Alueet ovat aiemmin 
kaavoittamattomia, joten rantarakennusoikeus ja maanomistajien tasapuo-
linen kohtelu yhtenäistetään muiden alueen vesistöjen kanssa samalla 
ympäristöön liittyvät arvot huomioiden. Lisäksi uudet rakennuspaikat on 
mahdollisuuksien mukaan sijoitettu jo olemassa olevan rakenteen yhtey-
teen. 
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Tarttasensaaren ja Vuolleniemen rantarakentamisen vähentäminen 

Tarttasensaaren AP-3-merkintä on muutettava saaren pohjoisrannan osalta MY ja 
luo-2-merkinnälle. Alueella on merkittävät maisema- ja virkistysarvot. Linnuista ran-
nalla pesivät vuonna 2015 ainakin nuolihaukka ja silkkiuikku. Myös Vuolleniemen 
rantarakentamista tulee vähentää yhtenäisen rakentamattoman rannan turvaamisek-
si. 

 

Tarttasensaaren maankäyttöä tarkistetaan kaavaehdotuksessa. 

MY-aluevarausten laajentaminen 

Ympäristöarvoja sisältäville metsille on hyvin käytetty MY-merkintää, etenkin Mäntän 
alueella. MY-merkintöjä tulee kuitenkin lisätä luontoarvoja sisältäville rannoille. Vilppu-
lassa tulee MY-merkitä Iso Kangasjärveen pohjoisesta työntyvä niemi, Iso Kangasjärven 
saari sekä Kirkkosalmen pohjoispuolinen rantametsä. Muitakin luonnon monimuotoi-
suudelle tärkeitä rantametsäkohteita saattaa olla M-merkittynä. M-merkinnän mahdol-
listama metsänkäsittely on haitaksi luonnon monimuotoisuudelle, virkistyskäytölle ja 
maisemalle. 

 

Vilppulan MY-merkintöjä tarkistetaan erityisesti Kirkkosalmen osalta. 

Luo-alueiden rajausten tarkistustarpeita 

Huhtilammi rantametsineen on linnustollisesti arvokasta aluetta. Laskupuron luo-
merkintää tulee laajentaa sisältämään lampi rantametsineen. 

Kannusniemen vanha mäntymetsä tulee liittää Sassin vanhojen metsien luo-2 mer-
kintään. 

Ajosjärven rantojen jäljellä olevat valkoselkätikkametsät pitää merkitä MY- tai luo-
merkinnöin: Iso Kangasjärvestä Ajosjärveen laskevan puron varsi yhdistettynä poh-
joispuoleiseen luo-kohteeseen, Ajosjärvestä Mäkitalonlahteen laskevan puron varsi 
sekä vankilan ja luonnonsuojelualueen välinen rantametsä. 

 

Ajosjärven rantojen metsien kaavamääräyksiä tarkistetaan. 

Huhtilammilla on monipuolinen linnusto, mutta ei sellaista suojelullista 
arvoa, joka vaarantuisi kaavassa esitetystä vähäisestä rakentamisesta. 

Kannusniemen arvot tarkistetaan ja tarvittaessa tehdään päivitykset kaa-
vaan. 

Valkoselkätikoista ei ole ollut luontoselvityksen lähtöaineistossa tietoja. 
Asia tarkistetaan ja tarvittaessa tehdään päivitykset kaava-aineistoon. 

 

Sammalahden liito-orava-alueen huomioiminen kaavaratkaisussa 

Sammallahden liito-orava alue tulee säästää kokonaan luonnontilaisena ja sen sisällä 
oleva RM-alue tuleekin poistaa tai muuttaa VL-alueeksi. Alueella on merkitystä myös 
uhanalaisen valkoselkätikan elinympäristönä. 

 

Sammallahden aluetta tarkastellaan laajemman Sassin alueen yhteydessä. 
Aluevarauksia päivitetään kaavaehdotukseen. 
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Lemmenpolun varren luontoarvojen turvaaminen 

Lemmenpolku on pääsääntöisesti huomioitu riittävän suurella suojavyöhykkeellä. 
Polun säilyminen metsäisenä kulttuuriluontopolkuna tulee kuitenkin turvata merkin-
nällä, joka huomioi luonnoksen merkintöjä paremmin alueen metsä- ja rantaluonto-
arvot. 

Kaavamääräyksiä tarkennetaan edellyttämään maisematyölupaa Lemmen-
polun läheisyydessä ja vastaavilla arvoalueilla. Kaavamääräysten muotoi-
lusta keskustellaan viranomaisten kanssa. 

Luo-alueden kaavamääräysten selkiyttäminen 

Luo-1 kohteen kaavamääräys tulee muotoilla selvemmäksi, esimerkiksi näin: 

”LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ KOHDE. Erityisesti 
suojeltavan lajin, liito-oravan, esiintymisalue. Alueen luontoarvojen säilyminen tulee 
turvata huomioiden sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt 
että esiintyvät eliölajit.” 

Luo-2 kohteen kaavamääräys tulee muotoilla selvemmäksi, esimerkiksi näin: 

”LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA TÄRKEÄ KOHDE. Paikallisesti arvokkaita 
alueita, joilla on säilytettävä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympä-
ristöt.” 

Ks. yllä. 

MY-merkinnän kaavamääräyksen sisältö 

MY-merkinnän kaavamääräyksen tulee Mänttä-Vilppulan kaltaisella luontoarvoiltaan 
arvokkaalla alueella olla:  

”MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. 
Alueella ei saa tehdä avohakkuita ja rantoja rajaava puusto pitää kokonaan säilyttää 
(MRL 41 §2 mom.).” 

Esimerkiksi Keuruulla ranta-alueiden ulkopuolellakin MY-merkinnän määräyksenä on 
käytetty:  

”MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. 
Alueella ei saa tehdä avohakkuita eikä rantoja rajaavaa puustoa saa kokonaan pois-
taa (MRL 41 §2 mom.). Rakennusoikeus on siirretty rakentamisen salliville AP-, AM-, 
RA- ja RM- alueille. ” 

Mielipiteessä on liitteenä Keuruun Mt621 eteläosan osayleiskaavaluonnoksessa käyte-
tyt MY-alueiden kaavamääräykset. 

Ks. yllä. 
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2.3 Mäntän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 

28.1.2016  

Kaupunkistrategian mukaan Mänttä-Vilppula on aktiivisen elinkeinopolitiikan kaupun-
ki, tavoite on 300 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Ensin työpaikkoja sitten ehkä 
lisää väkeä. Monilla työpaikoilla huomattava määrä työntekijöistä käy täällä töissä 
suuremmista lähikaupungeista. Houkuttimena tänne muutolle ennen muuta voisi olla 
luonnonläheisyyden tarjoamat virkistäytymis-, marjastus-, sienestysmahdollisuudet. 

Pienen paikkakunnan vetovoimatekijöitä ovat luonnonläheisyys, johon kuuluu myös 
luonnontilainen järvimaisema, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja turvallisuus. 

Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kaikki lisärakentaminen tulisi toteuttaa 
täydentämällä jo olemassa olevia rakennettuja alueita, eikä suinkaan perustamalla 
uusia. Mänttä-Vilppulan kaupungissa oli 105 vapaata omakotitonttia vuonna 2015. 
Voimakkaasti ikääntyvän ikärakenteen vuoksi sisäinen muuttoliike kohti keskustaa ja 
kerrostaloasumista lisääntyy. 

Haluamme esittää kannanottomme valmisteilla olevaan kaavaehdotukseen ja tuoda 
esiin näkökohtia painotetusti luontoarvojen ja ympäristövaikutusten osalta. Keskeinen 
kritiikkimme kohdistuu erityisesti keskustaajaman läheisyyteen esitettyjen omaran-
taisten pientalotonttien aluevarauksiin. 

 

 

 

Maltilliseen kasvuun varautuminen tuo vaihtoehtoja asemakaavoitukselle. 
Kaikkia alueita ei ole välttämätöntä toteuttaa kaavan tavoitevuoteen men-
nessä. Kaupungin vetovoimaan on haluttu panostaa mm. tarjoamalla len-
toharrastukseen liittyviä teema-asumisen paikkoja lentokentän läheisyy-
dessä. 

Kaavassa osoitettuja ranta-asumisen aluevarauksia tullaan muuttamaan  
osin matkailutoiminnoille tarkoitetuiksi, jolloin niiden vaikutuksia maise-
maan voidaan paremmin ohjata kaavoituksella. Lisäksi laajimman asumi-
sen uudisalueen huomattava pienentäminen Vuohijoella kohtuullistaa alue-
varauksien yhteenlaskettua määrää. 

 

Rantarakentaminen mahdollisimman vähäiseksi Kannusniemessä/Sassissa 

Tarkastelemme erityisesti Kannusniemi-Sassin aluetta ja sinne ehdotettua kolmea 
erillistä omarantaista pientaloaluetta: Vuolleniemessä, Kohoniemessä ja Rovaniemen-
lahdessa. Kiinnitämme lisäksi huomiota Tarttasensaaren ja  Monhanlahden luoteis-
rannan alueisiin. 

Mitä onkaan tapahtumassa nykyiselle tehdasyhdyskunnan rantamaisemalle, joka 
avautuu, kun lähestytään Keurusselkää pitkin pohjoisen suunnalta? Miten jokamie-
henoikeuteen liittyvä velvoite taata vapaa liikkuminen tulevaisuudessa toteutuukaan? 

Alue on säilynyt arvokkaana yhtenäisenä maisemakokonaisuutena ja täyttää mainios-
ti luontoarvoille asetettavia kriteereitä. Luonnonsuojelun kannalta otamme kielteisen 
kannan kaavaluonnoksessa esitettyihin omarantaisten pientalojen aluevarauksiin. 
Emme pidä rantarakentamista enää mitenkään kannatettavana, ei ainakaan taajami-
en ydinalueilla. 

 

Sassin aluevarauksia tarkistetaan saadun palautteen sekä käynnissä olevi-
en maakuntakaavatyön ja Sassin kehittämissuunnitelman etenemisen pe-
rusteella. 
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Kannusniemen-Sassin maisemallisten arvojen huomioiminen 

Kannusniemen-Sassin alueen säilyminen meidän päiviimme lähes luonnontilaisena on 
suorastaa ihme. Helposti voi myös huomata alueen pohjoispuolisten saarten raken-
tamattomuuden. Huvila- ja mökkiasutus alkaa vasta Riihisaarista pohjoiseen päin 
kuljettaessa. Tehdasyhdyskunnan rakentumisestahan on kulunut pitkästi yli 100 
vuotta. Onko meidän nyt välttämättä luovuttava tästä säästyneestä luontomiljööstä? 

 

 

Ks. yllä 

Kannusniemen-Sassin luontoarvojen huomioiminen 

Luontoselvityksen mukaan Kannusniemen-Sassin alueella sijaitsee peräti 11 kpl luon-
nonsuojelullisesti arvokasta aluetta. Tuo määrä on 50 % koko kaava-alueen arvokoh-
teista. Erityisesti voidaan mainita Kannuslampi ja Sammallammen etelärannan liito-
oravareviiri. Kannuslampi uhkaa jäädä suorastaan kolmen erillisen omakotialueen ja 
niille rakennettavan tieverkon piirittämäksi. Sammallammen liito-oravareviirin läpi 
jouduttaisiin rakentamaan kaikille tonteille johtava kokoojakatu. 

Alueella "asustavat" eläimet - linnut, hyönteiset, nisäkkäät - sekä luonnonvaraiset 
kasvit muodostavat alueella luontaisen ekologisen verkoston. Monet alueella olevat 
rantaluhdat, jotka sijaitsevat pienten lahdekkeiden pohjukoissa, ovat keskeisessä 
asemassa. Kaikenlainen rakentaminen on aina suuren suuri uhka ympäröiville 
ekosysteemeille. 

 

Ks. yllä 

Kannusniemi-Sassi: alueen vetovoima ja kunnallistekniikan kustannukset 

Arvioimme, että rantatonttien kaavoituksella yritetään houkutella uusia veronmaksa-
jia kuntaan. Mutta millä todennäköisyydellä onnistutaan? Tavoitteen toteutuminen on 
vähintäänkin riskialtis. Aiemmat tulokset uusien asukkaiden houkuttelemisessa ovat 
joko epäonnistuneet tai olleet varsin vähäiset. Miten ihmeessä tällaiselle muuttotap-
piokunnalle saadaan lisäasukkaita, kun maantieteelliset etäisyydet suurempiin kasvu-
keskuksiin ovat näinkin suuret (lähes 90 km)? 

Toisaalta koko kunnallistekniikan ja tieverkoston rakentaminen ehdotetuille omakoti-
alueille on vähintään hankalaa ja joka tapauksessa tulee erittäin kalliiksi. 

 

Uudet alueet on kaavassa osoitettu pääosin taajamien yhteyteen. Uusista 
alueista on tehty kunnallisteknisten kustannusten tarkastelu, jossa Sassi 
näyttäytyy taajaman yhteyteen rakennettavia alueita kalliimpana. Tontti-
tarjonta on kuitenkin yksi keino asukkaiden houkuttelemiseen ja tonttitar-
jonnan monipuolistamiseen. 

Sassin alueen aluevarauksia kehitetään matkailua ja virkistystä painotta-
vaan suuntaan. Asumista osoitetaan lentokentän läheisyyteen, jonne on 
ollut toiveita erityisesti lentoharrastusteemaisesta asuinalueista. Sassin 
alueelle on myös tekeillä olevassa maakuntakaavassa osoitettu asumista. 
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Tarttasensaari: kunnallistekniikan toteuttamismahdollisuudet 

Kaavaluonnoksessa Tarttasensaarta voidaan tarkastella suoraan Kannusniemen alu-
eeseen liittyvänä. Vuolleniemestä on saareen vain lyhyt matka kapean Vuollesalmen 
kautta. Miten rakennetaan nykyaikainen kunnallistekniikka mahdollisesti saareen 
jääville rakennuksille? Miten jokamiehenoikeuteen perustuva vapaa liikkumisoikeus 
taataan saarella? 

Tarttasensaaren maankäyttöä tarkistetaan kaavaehdotukseen siten, että 
sekä asumisen että virkistyksen tavoitteet on huomioitu. 

Keurusselän tulvat 

Monhanlahden luoteisrannalle on varattu alue, jolle voitaisiin mahdollisesti rakentaa 
omakotitaloja. Mutta mitä tehdään Keurusselälle? Järvihän tulvii aika ajoin, varsinkin 
keväisin, joskus myös muina aikoina. 

Lasketaanko vedenpintaa ja kuinka paljon? Jos se ei ole mahdollista, ainoa vaihtoehto 
on nostaa kaavassa ehdotetun alueen maapohjan korkeutta. Toisaalta mitenkähän 
vastarannalla nyt asuvat omakotiasujat suhtautuvat kapean lahden vastarannalle 
nouseviin uusiin rakennuksiin? 

Luonnonmukaisten vesistöjen vedenpinnan laskeminen ei ole perusteltua 
asemakaavan asuintarpeita varten eikä näin suurien vesistöjen kohdalla 
myöskään teknisesti kovinkaan helposti toteutettavissa. 

Kaavan yleismääräyksiin voidaan lisätä kosteudelle alttiiden rakennusosien 
alin sallittu rakentamiskorkeus tai kielletään rakentamisen sijoittaminen 
tulvakorkeuden alapuolelle. Määräyksen muotoilusta keskustellaan viran-
omaisten kanssa. 

2.4 Metsähallitus 

25.1.2016 

Kotalammi vesialueeksi 

Yhdellä Kaavaluonnoksen laajalla yhtenäisellä M-alueella sijaitsee Metsähallituksen 
hallinnassa olevaa vesialuetta Kotalammi -nimisellä lammella. Maanmittauslaitoksen 
aineistoissa alue on todettu vesialueeksi ja Metsähallitus esittää, että alue tulisi korja-
ta myös Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaan vesialueeksi. 

Kotalammin kaavamerkintä tarkistetaan vesialueeksi. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen palauteraportti  46 (66) 
    
1.11.2016    
    
 

2018_03_12 oyk_luonnosvaiheen palauteraportti.docx 

Kirkkokankaan maankäyttö AP ja TY/TP-alueena 

Kiinteistölle on osoitettu osayleiskaavan mukaan M-aluetta. Tämän alueen osalta 
Metsähallitus esittää, että alueelle voitaisiin osoittaa TY/TP-aluetta ja AP-aluetta kaa-
valuonnoksessa osoitettujen alueiden yhteyteen.  

 

 

Kirkkokankaan aluevarauksia päivitetään palaute ja alueen maisemakuva 
huomioon ottaen. 

Parkkivuoren maankäyttö AP-alueena 

Parkkivuoren alueelle Metsähallitus esittää AP-aluetta karttaliitteen mukaisesti. AP- 
alue tulisi täydentämään erittäin hyvin taajamarakennetta ja tontit sijaitsevat veto-
voimaisella alueella lähellä kuntakeskuksen palveluja. AP-alue korvaisi kaavaluonnok-
sessa esitetyn PY-aluevarauksen. 

Metsähallituksen hallinnassa olevalla kiinteistöllä Parkkivuoressa on Luonnonvarakes-
kuksen (Luke) kokeita. Kaavaluonnoksen merkinnät eivät ole ristiriidassa kokeiden 
käyttötarkoituksen kanssa. 

 

 

Parkkivuori kuuluu virkistysaluekokonaisuuteen ja sillä on myös maisemal-
lista merkitystä. Pientaloasumisen reunavyöhyke rajataan nykyisen pienta-
loasutuksen linjaamana eheäksi kokonaisuudeksi, josta Parkkivuoreen ulot-
tuva asuinalue poikkeaisi. 

Muilta osin Metsähallituksella ei ole lausuttavaa kaavaluonnoksesta. Metsähallitus 
pyytää, että lausuntoon lähetetään vastine kirjaamo@metsa.fi. 

- 
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2.5 Finsilva Oyj 

18.1.2016  

Suunnittelualueen rajaus 

Kälvin laaja metsäalue tulee poistaa yleiskaavan suunnittelualueesta. Metsäalueen 
suunnittelu ei liity taajamatoimintojen kehittämiseen. Alueelle mahdollisesti suunni-
teltavat ulkoilu- ja ratsastusreitit pitää sopia sopimusmenettelyllä. 

Metsälaki, muinaismuistolaki ja luonnonsuojelulaki turvaavat luo- ja sm- kohteiden 
säilymisen. Maanomistaja ottaa huomioon em. lakien vaatimukset normaalissa toi-
minnassaan. Kaavoitus ei ole oikea tapa ohjata metsätalousalueilla lakiin perustuvia 
toimenpiteitä. 

Suunnittelualueesta tulee rajata pois AP-alueiden pohjoispuoliset alueet, koska sinne 
ei kohdistu taajamatoimintojen maankäyttöpaineita. Suunnittelualueen rajaus tulisi 
olla alkuperäisen tavoiteasettelun mukainen. Tällöin toteutuisi paremmin myös 
maanomistajien tasa-arvoinen kohtelu, kun yhden maanomistajan metsäaluetta ei 
kohdella eri tavalla kuin muiden metsänomistajien metsätalousalueita. 

Metsäalueiden kaavasuunnittelusta löytyy lisää ohjeita liitteenä olevasta tuoreesta 
Tapion raportista. Tapion raportti nro 3, 2015: Metsätalouden näkökulmia yleiskaa-
vamerkintöihin ja -määräyksiin  sekä maisematyölupaan. 

 

Kälvin alueelle kohdistuu taajaman virkistystoimintoja, joten sen käyttö on 
nähty tarpeellisena määritellä yleiskaavassa. Näin ollen Kälvin metsiä ei ole 
syytä poistaa kaava-alueesta. Alueen kaavamääräystä voidaan muotoilla 
siten, että se huomioi paremmin sekä metsätalouden että virkistyksen 
tavoitteita. Myös maisematyölupaan liittyviä määräyksiä tarkennetaan. 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa taajaman pohjoispuolelle sijoittuva 
metsäalue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilunoh-
jaustarvetta (MU). Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa 2040 Mäke-
länvuoren alueelle on merkitty ulkoilureittiyhteydet. Myös vuonna 2011 
laaditussa Mänttä-Vilppulan kehityskuvassa alueelle on esitetty virkistyk-
seen liittyviä tavoitteita. 

Kaavoitusta ohjaavat ylimmällä tasolla valtakunnalliset alueiden käyttöta-
voitteet, joista virkistysympäristöjen kaavoittamiseen liittyvät mm. tavoit-
teet toimivasta aluerakenteesta ja elinympäristön laadusta. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 39§ esitetään, että yleiskaavaa laadittaessa on otettava 
huomioon virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Kälvin alueen ym-
päristöineen ottaminen mukaan osayleiskaavaan edistää Mänttä-Vilppulan 
taajamaan liittyvän virkistysverkoston toimivuutta ja laadukkuutta. 

Ulkoilureitit 

Ulkoilureitistö pitää sopia maanomistajan kanssa sopimusteitse, eikä reittien osoitta-
minen laajalle metsäalueelle kaavoituksen keinoin ole tarkoituksenmukaista eikä liity 
taajamatoimintojen maankäytön suunnitteluun. Finsilva ei hyväksy ulkoilureittien 
osoittamista kaavamääräyksinä tai sopimusteitse yhtiön omassa käytössä oleville ja 
rakentamilleen metsäautoteille. Ulkoilureittien osoittaminen metsäautoteille estää 
metsätalouskäyttöä, aiheuttaa turvallisuusriskin metsässä liikkujille ja kohtuutonta 
haittaa maanomistajalle. Ulkoilureitit pitää suunnitella yhteistyössä maanomistajan 
kanssa ja sijoittaa tiestön ulkopuolelle. 

Kaavaluonnoksen ulkoilureittimerkintöjen tulisi perustua sopimuksiin, eikä tällä het-
kellä ulkoreiteistä ole sopimuksia. Selvitysaineistosta ei ilmene ulkoilureittien osalta 
reittien tarve, arvio käyttäjämääristä, toteutustapa, toteutusaikataulu, vastuutahot 
eikä korvauskäytännöt. Myös arviot oikeudellisista, taloudellisista ja toiminnallisista 
vaikutuksista puuttuvat. 

 

Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty tavoiteltava ulkoilureitistö. Ulkoilurei-
teistä on tarpeen keskustella ja sopia maanomistajien kanssa. Ohjausta ja 
vastuutuksen määrittelyä varten voidaan tarvittaessa laatia ulkoilun yleis-
suunnitelma. Lähtökohtana on, että ulkoilureitistö toteutetaan metsäauto-
teiden yhteyteen tai läheisyyteen. 

Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään tarvittaessa. 
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SL-merkintä Kannusniemessä 

Finsilvan kiinteistö 

Ympäristöministeriön ohjeen mukaan SL-merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain 
nojalla perustetut tai perustettaviksi tarkoitetut luonnonsuojelualueet. Maakuntakaa-
vassa tai -luonnoksessa ei ole mainintaa SL-merkinnästä Kannusniemessä. Osayleis-
kaavaluonnoksen SL-merkintä ei ole perusteltu. Jos SL-merkintä jää valmisteilla ole-
vaan osayleiskaavaan, täytyy olla tiedossa toteutustapa ja korvausmenettely ennen 
kaavan hyväksymistä. 

 

Kannusniemen SL-kaavamerkintä muutetaan muotoon luo – Luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tärkeä kohde. 

Luo-merkintöjen poistaminen Kannusniemessä 

Kannusniemen luo-merkinnät ovat tarpeettomia, koska alueen elinympäristöjen omi-
naispiirteiden suojelu perustuu lainsäädäntöön. Luo-merkintä on epämääräinen ja 
poikkeaa lainsäädännön mukaisesta suojeluvaatimuksesta. Selvityksessä mainittu 
"Sassin vanhat metsät" on pääosin 60- 70 vuotiasta talousmetsää, eikä täytä vanhan 
tai luonnontilaisen metsän määritelmää. MY- ja luo-kaavamääräykset ovat päällek-
käisiä. Luo-merkinnät tulee poistaa tarpeettomina. MY-kaavamääräys on riittävä 
osayleiskaavaluonnoksen muodossa. 

 

MY- ja luo –määräykset eivät ole täysin päällekkäisiä, sillä jo niiden määrit-
telyllä on erilaiset kriteerit. Luo-merkintä perustuu alueelta tehtyyn lain 
mukaiseen luontoselvitykseen. Luo-merkinnät osoittavat maankäytön kan-
nalta erityisen herkät alueen osat, minkä vuoksi ne ovat kaavassa hyvin 
oleellisia vaikka olisivat päällekkäisiä laajemman MY-aluevarauksen kans-
sa. Kaavaehdotuksessa tullaan muuttamaan MY-alueiden aluevarauksen 
merkintätapaa hieman, mutta erillisten luo-merkintöjen tarve kuitenkin 
säilyy. 

Luo-merkinnät ovat Kannusniemen alueella perusteltuja ja lainmukaisia. 
Alueella on useita uhanalaisia luontotyyppejä. Kannusniemen rantaluhdat, 
Kannuslampi, lehdot ja vanhat metsät on käsitelty luontoselvityksessä 
luvun 4.9 Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet alussa. 

Omarantaisia AP-alueita Kannusniemeen 

AP-4 merkintä on muutettava AP-3:si, että myöhemmässä asemakaavoituksessa 
voidaan tarkastella myös omarantaisten rakennuspaikkojen osoittamista Kannusnie-
meen. Periaate olisi siis sama kuin esim. viereisessä Tarttasensaaressa. Tällä tavalla 
varmistetaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu rantarakennusoikeuden osoitta-
misen osalta. 

 

Kannusniemen alueen aluevarauksia päivitetään kaavaehdotukseen. Sa-
malla tarkistetaan aluevarausten kaavamääräyksiä. 

MY-merkinnän poistaminen Mäntänvuoren koillispuolella 

Mäntänvuoren koillispuolella oleva MY-alue on muutettava M-alueeksi. MY-
merkinnälle ei ole perusteita, koska alueella ei ole merkittäviä suojeltavia luontoarvo-
ja. 

Kapea V-alue Sairaalantien varressa on keinotekoinen, selvempi olisi esim M-
merkintä. 

 

 

Mäntänvuoren koillispuolen MY-alue perustuu alueen asemaan taajamassa, 
alueen maisema-arvoihin ja virkistystoimintoihin. 

Sairaalantien varrelle osoitetun virkistysalueen kaavamääräystä tarkiste-
taan tarkoituksenmukaisemmaksi. 
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2.6 Joenniemen tilayhtymä 

25.1.2016  

Mantereen puoleinen osa (n.16,6 ha) Joenniemen tilayhtymän omistamasta Joennie-
men kiinteistöstä (508-405-4-660) on mukana osayleiskaavassa. Alueella on asema-
kaavan laatiminen ollut vireillä vuodesta 2011 lähtien. Osalle alueesta on asemakaa-
va jo hyväksytty osana Serlachius museo Göstan asemakaavaa. Tämä osa on pääosin 
puisto- ja tiealuetta sekä pysäköintialuetta hyväksytyssä kaavassa. Tämän kaavan 
laatimisen yhteydessä Mäntän kaupunginhallitus päätti myös asemakaavan laatimi-
sesta Joenniemen tilan itäpuolisille alueille. 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 16.5 -15.6.2012. Kaavaehdotus valmisteltiin sen 
jälkeen muistutusten ja saatujen lausuntojen perusteella. Mäntän kaupunginhallitus 
päätti 28.1.2013 ohjeista kaavaehdotuksen jatkovalmistelulle. Laadittiin myös kaa-
voitussopimusluonnos, josta neuvoteltiin useita kertoja kaupungin virkamiesten kans-
sa. Viimeinen neuvottelu pidettiin 4.6.2913. Asia jätettiin sen jälkeen odottamaan 
tilayhtymän ja Serlachiuksen taidesäätiön neuvotteluja alueiden käytöstä ja jo kaa-
voitetun alueen luovutuksen ehdoista. Sopimusta ei ole vielä neuvoteltu valmiiksi. 

Yleiskaavan ja asemakaavaluonnoksen yhteneväisyys ja mahdolliset risti-
riidat tarkistetaan ja tehdään mahdolliset päivitykset yleiskaavaehdotuk-
seen. 
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Joenniemen kiinteistön maankäyttö asemakaavaehdotuksen mukaiseksi AP- 
ja P-alueeksi 

Nyt esillä olevan osayleiskaavaluonnoksen maankäyttö poikkeaa oleellisesti jo laadi-
tusta asemakaavaehdotuksesta, jonka pääratkaisuista kaupunginhallitus on 
28.1.2013 tehnyt periaatepäätöksen. Kaupunginhallitus oli jo 19.11.2012 päättänyt 
osayleiskaavan aluerajauksesta, joten Joenniemen asemakaavan periaatepäätös on 
katsottava sitovaksi lähtökohdaksi osayleiskaavoitukselle tältä osin. Osayleiskaavan 
maankäyttömuodot Joenniemen alueella ovat sinänsä oikeantyyppisiä mutta niiden 
ulottuvuus ja rajaukset eivät vastaa laadittua asemakaavaehdotusta. Joenniemen 
tilaan kuuluvat ranta-alueet (0,73 km) ovat kaikki osoitettu rakentamattomiksi MY-
alueiksi pientä venevalkama - aluetta lukuun ottamatta. Osayleiskaavaehdotuksessa 
on muualla Mäntän keskusta-alueella kylläkin osoitettu uutta rakentamista yksityisille 
ranta-alueille. Maanomistajien tasapuolinen kohtelun takia on myös perusteltu, että 
asemakaavaehdotuksen mukainen pieni rannanläheinen korttelialue osoitetaan 
osayleiskaavassa. Suurin osa ranta-alueista ja yli puolet tilayhtymän alueista jää kui-
tenkin viheralueina rakentamisen ulkopuolelle. 

Edellytämme, että osayleiskaavaluonnos tarkistetaan siten, että se vastaa pääpiirteil-
tään alueelle jo laadittua asemakaavaehdotusta. Muutosehdotuksemme karttapiirros 
on liitteenä. 

  

 

Joenniemen alueen maankäytön aluevarauksia tarkistetaan asemakaavoi-
tuksen perusteella, alueen maisema-arvot huomioiden. 
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Lemmenpolku 

Kuten asemakaavaneuvotteluissa aikoinaan sovittiin, tilayhtymä hyväksyy myös 
Lemmenpolku nimisen ulkoilureitin/taidepolun suunnittelun ja rakentamisen Joennie-
men alueen halki korvauksetta, kun asemakaavaehdotuksen mukainen maankäyttö 
hyväksytään alueelle. 

- 

LP-alueen ja sisääntulotien puistovyöhykkeen rajauksen tarkistaminen 

LP-alueen koko ja sisätulotien puistovyöhyke olisi myös aiheellista tarkistaa voimassa 
olevan asemakaavan mukaisiksi. 

LP-alueen aluevaraus tarkistetaan yleiskaavaehdotukseen. 

2.7 Mänttä-Vilppulan seurakunta 

26.1.2016 

Mänttä-Vilppulan seurakunta haluaa tuoda esille mielipiteensä keskustaajaman 
osayleiskaavan luonnoksesta. Mielipiteessä tuodaan esille Vilppulan Suomelan alueen 
kaavaluonnoksen epätasapuolisuus ranta-alueen maanomistajien, sekä Mäntän ja 
Vilppulan taajamien kohtelussa ja toisaalta taajaman reuna-alueen vetovoimaisuuden 
unohtaminen. 

- 

Seurakunnan kiinteistöjen maankäyttö Vilppulassa 

Seurakunnan omistuksessa olevat Pappila ja Suomela 

Kaavan valmisteluvaiheessa 28.3.2014 seurakunta esitti suullisesti kaupungille, että 
ko. alue kaavoitettaisiin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Osa rakennuspaikoista 
olisi voinut olla omarantaisia tontteja.  

Osayleiskaavaluonnoksessa seurakunnan esitykset on kuitenkin kokonaan sivuutettu. 
Ranta- alue seurakunnan omistamien alueiden osalta on esitetty venevalkamana, 
puisto- ja virkistysalueena. Lisäksi kiinteistöllä jo olevan polun (ulkoilureitin) lisäksi 
aluetta on suunnitelmissa täydennetty ulkoilureitin yhteystarpeen mukaisella kulku-
reitillä. 

Näillä luonnossuunnitelmilla menetetään yksi Vilppulan arvokkaimmista ja mahdolli-
sesti vetovoimaisimmista asuinaluemahdollisuuksista. Alue on lähempänä Vilppulan 
ydinkeskustaa sekä palveluita ja toimisi jopa Lampisenniemeä parempana ulkopaik-
kakuntalaisten houkuttelijana. Myös alueella tarvittavan kunnallistekniikan laajenta-
minen on edullisempaa, kuin kokonaan uusille asuinaluille rakentaminen. 

Toisaalta uusien rannan läheisyydessä tai omarantaisten pientalovaltaisten aluei-

Alueelle pyritään osoittamaan omarantaisia tontteja alueen lähtökohdat 
huomioiden. Asuinalueen rajaus noudattelee alueen pohjoispuolisen kau-
punkirakenteen määrittelemää linjausta. 
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den kaavoitusta ei ole Vilppulan alueella merkittävässä määrin, vaan kohteet löy-
tyvät pääasiassa Mäntästä Sassin, Kannusniemen, Kohoniemen ja Vuolleniemen 
alueilta. 

AP-3 alue seurakunnan ja kunnan kiinteistöille 

Liitteenä olevassa piirroksessa esitetään kaavaluonnoksen korjausehdotuksena, että 
koko alue, mukaan lukien kaupungin omistama alue (5:669), muutettaisiin pientalo-
asuin (AP-3) alueeksi, jossa on mahdollista myös omarantainen tontti. 

Vaihtoehtoisesti seurakunnan omistamille alueille (Pappila, 1,336 ha ja Suomela, 
ranta-alue) laajennetaan luonnoksessa, kaupungin Koivuniemen alueelle esitetty P/AP 
kaavamerkintä. Seurakunnan alueiden välissä oleva kaupungin omistama alue voisi 
jatkossa olla esitetty LV venevalkama-alue. Nyt aluetta halkovat ulkoilureitit voitaisiin 
siirtää kulkemaan kaavoitettavilla katu-/kevytliikenneväylillä. 

 

 

Ks. yllä 
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Suomelanrinteen vanhusten rivitalot 

Mänttä-Vilppulan seurakunta on vuokrannut veloituksetta Suomelanrinteen vanhus-
ten rivitalojen maapohjan kaupungille. 

Maapohjasta on solmittu 14.11.1972 vuokrasopimus 50 vuodeksi, vuoteen 2022 
saakka. Rakennukset alueella ovat siirtyneet kaupungin omistukseen Vanhustentu-
kisäätiöltä vuonna 1989, jolloin maapohjan vuokrasopimus myös siirtyi kaupungille. 
Alueelle suunniteltu kaavoitus merkintä AP on myös seurakunnalle jatkossa sopiva 
merkintä vuokrasopimuksen päätyttyä. 

 

- 

 
 
2.8 Osallinen 

19.1.2016  

Valtaosin olen tyytyväinen osayleiskaava ehdotukseen, etenkin maatalouden hyvän 
huomioinnin osalta, mutta lisäksi kysyisin seuraavaa: 

- 

Ulkoulureitit 

Millainen on salaojitettujen peltojen kautta kulkeva ulkoilureitti? Esittäisin, että ulkoi-
lureitillä tarkoitetaan hiihtolatua, joka kulkee maantien vieressä. 

 

Ulkoilureitin sijainti tarkistetaan kaavaan. 
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kp-merkinnän tarkoitus Ala-Ajoksella 

Mitä tarkoitetaan kp-merkinnällä (sini/violetti) Ala-Ajoksen ja osittain Ylä-Ajoksen 
tilan puolella? 

 

Ajostaipale (Ajosharju) on historiallinen asuinpaikka, jonka arvot on syytä 
huomioida kaavoituksessa. 

Vanhan Ruoveden Vilppulan isäntäluettelossa Ajostaipale mainitaan vuo-
desta 1584. Hopeaveroluettelossa Ajostaival mainitaan vuonna 1571 Olavi 
Juvarilan uudisasumuksena. Vuoden 1589 maantarkastuskirjan mukaan 
kylä sijaitsee Lempäälän pitäjän Alkkulan kylän erämailla. Vilppulan van-
hoista taloista jaettiin Ajos vuonna 1738 Ylä- ja Ala-Ajokseksi. Vilppulan 
Ajoksen kantataloista irtautui vuonna 1783 kolmas talo nimeltä Rantala. 
 
Nykyisin paikalla sijaitsee asuinrakennuksia ja hoidettu pihapiiri. Ylä-
Ajoksen tilan kaksikerroksinen pohjalaistyyppinen päärakennus lienee ra-
kennettu 1830-luvulla. Ylä-Ajoksen tilalle on myönnetty talonpoikaiskult-
tuurisäätiön kunnia-kilpi vuonna 1963 ja tila on palkittu ensimmäisellä 
palkinnolla valtakunnallisessa rakennusperintökilpailussa vuonna 2003 
maaseudun rakennusperinnön ansiokkaasta vaalimisesta omassa pihapii-
rissä. 

MA-alueille rakentaminen 

Voiko  MA -alueelle rakentaa erikoisluvalla, esim. sukupolvenvaihdoksessa? 

 

Alueelle saa kaavamääräyksen mukaan rakentaa vain maatalouteen liitty-
viä rakennuksia. Alue on asemakaavoittamatonta, ja tilan ympäristöön 
tehtävä asuinrakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. MA-
alueen läheisyyteen on osoitettu pienin toimenpitein kehitettävää aluetta, 
jonne esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tehtävää rakentamis-
ta voidaan ohjata. MA-merkintöjen tavoitteena on arvokkaan kulttuurimai-
seman säilyttäminen. Täydennysrakentamista suunnitellessa on syytä olla 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä kaupungin rakennusval-
vontaan. 

Ylä-Ajoksen maankäyttö M-alueena 

Miksi Ylä-Ajoksen päärakennuksen ympärillä oleva alue, mukaan lukien maatalous-
käytössä oleva pelto on merkitty P alueeksi? Alueen tulisi olla M aluetta koska ky-
seessä olevalla alueella on maanviljelyskäytössä oleva pelto ja eläinsuojana oleva 
navetta. 

 

Alueen kaavamerkintää tarkistetaan. 
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Maatalouden ja asutuksen väliset suojavyöhykkeet 

Yleisesti ottaen maatalouden ja muun asutuksen välillä pitäisi olla riittävä suoja-
vyöhyke. 

Suojavyöhyke vaaditaan kotieläintalouden suuryksiköille. Ajokselle on osoi-
tettu pienin toimenpitein kehitettäviä alueita. Ajoksen aluevarauksia tarkis-
tetaan kaavaehdotukseen myös alueella sijaitsevan kulttuuriperintökohteen 
vuoksi. 

2.9 2 osallista 

24.1.2016 

Suojelumerkinnän poistaminen 

Sassinniemessä sijaitsevan kiinteistömme osalta kaavan valmistelussa tulee huomioi-
da seuraavat muutokset. Kaavassa on esitetty, että kiinteistömme olisi suojeltava 
kohde. Mielestämme se ei ole enää sellainen kohde, joka olisi asetettava suojeltavak-
si seuraavin perustein: 

- Asuinrakennus oli alkuperäisesti hirsirakenteinen ja siinä oli pärekatto.
- Talon alkuperäistä muotoa on muutettu myöhemmin rakentamalla siihen kak-

si sisäänkäyntiä / eteistä.
- Talon ulkovuoraus on muutettu lautaverhoilluksi
- Talon katto on muutettu tiilikatoksi
- Ulkorannus on rakennettu  myöhemmin
- Pihapiiri ei vastaa puustolta ja istutuksiltaan enään sen ajan muotoa
- Muutoksista johtuen kiinteistö ei enää edusta sen ajan tyypillistä rakentamis-

ta

Rakennus (Kuoppala) on valmistunut 1903, ja se on kaavan osana laaditun 
rakennetun ympäristön selvityksen mukaan muutoksista huolimatta arvo-
kas. Selvityksessä rakennus asettuu luokkaan B: Kohteessa on tehty sen
kulttuurihistoriallista, rakennustaiteellista tai ympäristöllistä arvoa heiken-
täviä muutoksia, joita suositellaan korjattaviksi arvot palauttaen.

G.A. Serlachius perusti vuonna 1898 Sassinniemeen höyrysahan. Sahaus 
loppui 1920-luvulla ja Sassin niemestä kehittyi yhtiön puuvarastoalue. 
Niemeen kehittyi oma yhteisönsä, jonka rakennukset purettiin pääasiassa 
1960-70 –luvuilla. Rakennuksista on jäljellä sahanhoitajan asunto Kuoppa-
la. 

Kohde kuuluu rakennusperinnön vaalimisesta tehtyyn yhteistyösopimuk-
seen vuodelta 2002, jonka osapuolia ovat Metsäliitto osuuskunta omasta ja 
tytäryhtiöidensä puolesta sekä Museovirasto. Sopimuksen pohjana olevas-
sa inventoinnissa Kuoppalan rakennus on todettu paikallisesti arvokkaaksi. 
Sopimuksessa paikallisesti merkittävien kohteiden osalta yhtymän tavoit-
teena on ylläpitää rakennuksia ja huolehtia niiden käytön jatkumisesta, 
mikäli tämä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä mahdollista.  

Rakennuksen suojelun tarvetta ja edellytyksiä suhteessa ympäröivään 
toimintaan ja aluevarauksiin selvitetään tarkemmin ehdotukseen. 

Uudis- ja lisärakentamisen mahdollistaminen 

Kaavan on mahdollistettava kiinteistölle uudis- ja lisärakentaminen. Meluselvityksen 
mukaan sille ei olisi estettä. 

Kannusniemen ja Sassin aluevarauksia tarkistetaan saadun palautteen 
sekä käynnissä olevien maakuntakaavatyön ja Sassin kehittämissuunni-
telman etenemisen perusteella. 
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Lentotoimintojen aluevaraukset 

Lentokentän leventäminen ja lisärakentaminen on suunnattava pohjoiseen, jolloin se 
ei tule lähemmäksi kiinteistöämme ja vesistöä. 

 

Ks. yllä. 

Pilaantuneiden maiden huomioiminen lentokentän alueella 

Lentokentän rakentamisessa tulee huomioida ja tutkia erittäin hyvin pilaantuneet 
maa-alueet. Alueelle on toimitettu vuosien saatossa paljon muutakin jätettä kuin 
tuhkaa. Rakentamisessa on estettävä pilaantuneiden aineiden johtaminen ja joutumi-
nen vesistöön. 

 

Läjitysalue otetaan suunnittelussa huomioon ja rajataan kaavakartalle. 

 
 
2.10 Osallinen 

26.1.2016  

Luo-2 merkinnän poistaminen 

Leppälä, pinta-alaltaan n. 0,30 ha alue on entistä peltoa, jossa on nyt kaavamerkintä 
LUO 2. Kuviolla ollut leppäpusikko on poistettu vuonna 2015 ja juurakot kasattu. Alue 
on nyt peltoraivio ja otetaan viljelyyn parin vuoden kuluessa. Kuvio kuuluu samaan 
peltoalueeseen viereisen Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) -merkityn kuvion 
kanssa. 

 

 

Merkintä poistetaan. 

Rannan maankäyttö  
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Ala-Leppälä. Alue on ollut tilakokonaisuuden Leppälä/ Ala- Leppälä uinti- ja saunaran-
tana vuosikymmenien ajan. Alueella sijaitsee rantasauna jolle myönnetty rakennuslu-
pa 28.6.1977, Luvan numero 84/77. Kaavaluonnoksesta rakennus on jäänyt varmaan 
epähuomiossa pois, joten pyydän sen lisäämään siihen. Rantaviihtyvyyden vuoksi 
koko alueen aluskasvillisuus on raivattu ja puolet alueen puustosta on harvennettu 
viime vuonna. Alueelle on rakennettu myös autotie, koska Leppälän tilakeskuksesta 
on rannalle matkaa monta sataa metriä. 

Osayleiskaavaan tavoitteeksi on määritelty mm. elinkeinojen, asumisen, matkailun, 
virkistyksen ja liikenteen kehittämisen mahdollistaminen infrastruktuurin taloudelli-
suus- näkökohdat ja kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Lisäksi kaavan 
tavoitteeksi on myös kuvattu myös edellytyksien luominen monipuoliselle, laaduk-
kaalle asumiselle taajamassa ja taajaman läheisyydessä. Koska omistamillani Savitai-
paleen, Lomsan saaren ja Leppälän/ Ala-Leppälän tiloilla on harjoitettu maa- ja met-
sätaloutta sekä mökkimajoitusta ja maatilamajoitusta jo vuodesta 1995 alkaen, kat-
son kaavaluonnoksen LUO 2 -merkinnän olevan alueen nykytilaan nähden epäsopiva 
ja  haittaavan elinkeinoni harjoittamista. Elinkeinolle aihetuvan haitan vuoksi merkin-
tä on myös osayleiskaavan tavoitteiden vastainen. 

Esitän että rantasauna merkitään tulevaan osayleiskaavaan, sekä nimetään Ala- Lep-
pälä Rno 508-408-1-128 ja   sellaisella aluetyypillä, jolla alueen viihtyvyys on mah-
dollista säilyttää ja  käyttö matkailutoimintaan lähellä  keskustaa on mahdollista tule-
vaisuudessa. 

Kaavakartassa ei ole esitetty yksittäisiä rakennuksia, joten rantasaunaa ei 
ole tarpeen tuoda kartalle. 

M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) mahdollistaa maa- ja metsätalou-
den sekä niihin liittyvän pienimuotoisen mökki- ja maatilamajoituksen. 
Näin ollen kaavamerkinnät eivät ole ristiriidassa elinkeinojen kanssa. 

2.11 Osallinen 

26.1.2016 

Rantarakentamisen vähentäminen Kannusniemessä ja Vuolleniemessä 

Pientalotontteja on epäilemättä suunniteltu siinä tarkoituksessa, että niillä voitaisiin 
houkutella Mänttään muuttamaan rantarakentamisesta kiinnostuneita uusia veron-
maksajia. Tähän liittyen voidaan esittää seuraavia kriittisiä kysymyksiä: 

- 

Millä voidaan taata se, että tuollaisen tontin ostaja ja sille rakentaja muuttaa kaupun-
kiin muusta kunnasta ja ryhtyy asumaan rakennuksessa vakituisesti; vain näinhän 
voitaisiin saada tavoiteltuja verotuottoja. Tälläkin hetkellä on kaavoitettuja vapaita 
tontteja myymättä, myös useita rantatontteja. 

Tonttien menekistä ei voida mennä takuuseen. Kaavassa on kuitenkin py-
ritty tarjoamaan monipuolisesti mahdollisuuksia uusien asukkaiden sijoit-
tumiselle. Uudet alueet profiloituvat eri  tyyppisinä kuin saatavilla olevat 
tontit ja myös keskenään erilaisina. Kaavoituksessa on tuettu tunnistettuja 
vetovoimatekijöitä. 

Rakentaminen Kannusniemeen ja Vuolleniemeen hajauttaa yhdyskuntara-
kennetta 

On totta, että Kannusniemen rantojen rakentaminen tulee keskustaaja-
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Kaavoittamalla Kannusniemen rantoja suunnitellulla tavalla syrjäytetään samalla mui-
ta kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa ennestään hyvänä pidettyjä periaatteita. 

suunnitellun kaavan toteuttaminen tulee erittäin kalliiksi; alueet tulee kytkeä kau-
pungin muuhun infrastruktuuriin; tontteja palvelemaan tulee rakentaa kadut sekä 
vesi- ja viemäriverkosto ja ne tulee jatkossa pitää kunnossa kun otetaan huomioon 
kaupungin monin osin huonossa kunnossa oleva katuverkko, miten on perusteltavissa 
se, että kaupunki ryhtyy rakentamaan täysin uusia katuja, jotka palvelisivat vain 
muutamia omakotitaloja. 

Suunniteltu rantarakentaminen hajauttaa kaupungin yhdyskuntarakennetta; kaavoi-
tus on ekologian ja kestävän kehityksen tavoitteiden vastainen jos kaava hyväksy-
tään ja sitä lähdetään joskus toteuttamaan, miten jakaantuvat kaavan toteuttamises-
ta aiheutuvat hyödyt ja kustannukset; maanomistaja luonnollisesti myy rantatontit, 
mutta osallistuuko maanomistaja mitenkään kaavan toteuttamiskustannuksiin. 

maman sisälle tulevaa aluetta kalliimm              aksi infrastruktuuriltaan. 
Keväällä 2016 tehtiin uusien kaavaluonnoksessa esitettyjen alueiden kes-
kinäistä kunnallisteknisistä kustannuksista vertailu. Sassin ympäristön uu-
silla alueilla on pyritty tukemaan edellä mainittuja vetovoimatekijöitä. 

Alueen kaavamääräyksiä kehitetään kaavaehdotukseen osin rantojen ja 
asumisen kannalta maltillisempaan suuntaan. Kannusniemen ja Sassin 
kaavamääräyksiä päivitetään palvelemaan enemmän matkailun ja virkis-
tysten tavoitteita. Asumista osoitetaan alueen itäosiin lentokentän lähei-
syyteen, josta tavoitellaan luonto- ja lentoharrastajille suunnattua asuin-
aluetta. 

Rantoja on kaavassa lähtökohtaisestikin otettu uudiskäyttöön keskittäen 
Sassin ympäristöön, jolloin muut rannat ovat jääneet vähemmälle raken-
tamiselle. 

Jos kaava tulee hyväksytyksi, sillä saadaan aikaan muutama omakotirakentamisen 
mahdollistava rantatontti; voidaanko arvioida, että näiden muutaman tontin raken-
tamisella saadaan aikaan jotakin konkreettista käännettä kaupungin väestönkadossa 
ja verotulojen vähenemisessä. 

Kaavaratkaisun odotetaan vaikuttavan väestönkehitykseen maltillisen posi-
tiivisesti. Kaavassa osoitetut uudet alueet sisältävät tonttivarantoa pitem-
mälle aikavälille tulevaisuuteen. 

Luontoarvojen turvaaminen Kannusniemessä ja Vuolleniemessä 

Usein kaavoitetut alueet myöhemmin laajenevat, tällöin tärkeät luontoarvot menete-
tään täysin. Kyseisten alueiden luontoselvityksissä käy ilmi useita merkittäviä kohtei-
ta. 

Luontoselvitysten mukaiset arvot otetaan huomioon myös tulevaisuuden 
kaavoituksessa. Tarvittaessa tehdään uusia, tarkentavia selvityksiä. 

Maisema-arvojen turvaaminen Kannusniemessä ja Vuolleniemessä 

Kannusniemi ja Vuolleniemi muodostavat vanhastaan ja myös nykyään merkittävän 
osan Keurusselän eteläosan rakentamattomassa maisemassa, luonnonkauniit salmet 
(portit) tultaessa vesistöstä kaupunkiin Tammikankaan ja Myllyrannan suuntaan; 
mikäli suunniteltu kaava toteutuu, tämä arvo menetetään suurelta osin. 

Kaavan aluevarauksia ja määräyksiä Sassin alueella tarkistetaan osittain 
rantamaisemaa suojelevammaksi.  
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Tarttasensaaren maankäyttö puistona 

Yleiskaavaehdotuksen mukaisesti Tarttasensaari on varattu käytettäväksi pientalora-
kentamiseen. Saari on merkitty asemakaavassa vanhastaan puistoksi; merkintä tar-
koittaa sitä, että saareen ei voida rakentaa uusia rakennuksia. merkintä on perustel-
tavissa sillä, että saari muodostaa osan Keurusselän eteläosan luonnonmaisemasta 
(vrt. Kannusniemi - Vuolleniemi). 

Onko tätä nykyä jokin erityisen syy, miksi alue kaavoitettaisiinkin rakennusalueeksi? 

Katiskalahden puoleinen osa saaresta on kaupungin omistuksessa; tuo ranta-alue on 
hankittu kaupungille siinä tarkoituksessa, että voitaisiin taata Katiskalahden rantojen 
säilyminen rakentamattomana.  

Muu osa saaresta on yksityisomistuksessa; jos yleiskaava tulee toteutettavaksi ja 
saarelle tullaan rakentamaan, kuinka kaupunki aikoo toimia, jotta rakennusten raken-
taminen olisi sovitettavissa yhteen sen kanssa, että kaupungin tulee rakentaa saarel-
le infrastruktuuri. 

Tarttasensaaren aluevarauksia ja kaavamääräyksiä tarkistetaan kaavaeh-
dotukseen. 

2.12 4 osallista 

28.1.2016 

Latureitin linjaus 

Vuosien ajan latu on kulkenut Suorannan perikunnan maalla ilman lupaa. 

Uudessa kartassa selvä latureitti (virheellisesti sanottiin ensin olevan ratsastuspolku), 
nyt Haapakangas-niityn halki. Tähänkään ei mitään lupaa. 

Metsänhoitoyhdistys tehnyt mentsäsuunnitelman. Puukauppa 2015. Kuusen istutusta 
myöhemmin. 

Latu on siirrettävä Haapakangas-tilalta. 

Ladun linjausta tarkistetaan. 

Rantarakentamispaikka 

Toivomuksessa rantarakentamismahdollisuus. Alueen kaavamääräystä tarkistetaan pienin toimenpitein kehitettäväksi 
alueeksi. Uutta rantarakentamispaikkaa ei osoiteta, mutta uusi merkintä 
mahdollistaa nykyisen rakennuksen ympäristön täydentämisen. 

makter
Viiva    
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2.13 Osallinen 

28.1.2016 

Tarttasensaaren kevyenliikenteen väylävaraus pois 

Tarttasen saareen on osayleiskaavaluonnoksen mukaisesti suunnitteilla kevyenliiken-
teenväylä. Vastustamme kevyenliikenteenväylän rakentamista saaren yleisen rauhan 
säilyttämiseksi. 

Saaressa on jo nyt tehty vahinkoa kiinteistöille ja rakennuksille. Mikäli saareen ra-
kennettaisiin kävelytie, se tulisi aiheuttamaan lisää vahinkoa ja järjestyshäiriöitä. 

Tarttasensaaren kevyenliikenteen väylä poistetaan kaavaehdotuksesta. 

2.14 4 osallista 

29.1.2016 

Historiallisten, kulttuurillisten ja luonnonnäkökulmien huomioiminen ja kunnioittami-
nen uuden yleiskaavan valmistelussa ja päätöksenteossa on arvokas asia. Aineistoon 
tutustuessa oli omasta näkökulmastamme erityisen kiinnostavaa todeta mm., että jo 
vuoden 1889 kartta-aineistossa (Liite 4, Kulttuuriympäristösynteesi, s. 19, kuva 15) 
nykyisen Tarttasensaaren kohdalla on teksti Tarttanen. 

- 

Tarttasensaaren maankäyttö – AP-aluetta yksityisessä omistuksessa oleville 
alueille 

Yleiskaavaluonnoksessa Tarttasensaaren alueelle on hahmoteltu pientaloaluetta (AP-
3). Historian kuluessa, osittain hieman epäselvienkin vaiheiden jälkeen, kaupungin 
asemakaavassa nykyisin puistoalueeksi merkityn saaren osalta ehdotus on hyvin 
merkityksellinen.  

Ehdotus pientaloalueesta herättää sekä myönteisiä, varauksellisia että kielteisiä aja-
tuksia. Ajatukset liittyvät niin saaren maa-alueiden omistukseen, niihin liittyviin mah-
dollisiin rajoituksiin, saaren luonnon ja maaperällisen rakenteen tilaan ja mahdollisiin 
rajoituksiin kuin myös sosiaalisiin näkökulmiin. Mikäli tulevaisuudessa tullaan valmis-
telemaan aluetta koskeva uusi asemakaava ko. yleiskaavaluonnoksen pientalo-
aluemaisuuden mukaisesti, toivomme, että tämän asemakaavamuutoksen myötä 
Tarttasensaaren alueen aiemmat kiellot / rajoitteet esim. rakentamisen suhteen pois-
tuvat myös yksityisomistuksessa olevien maa-alueiden osalta. 

Tarttasensaaren aluevarauksia ja kaavamääräyksiä tarkistetaan kaavaeh-
dotukseen siten että sekä asumisen että ulkoilun tavoitteet otetaan huomi-
oon. 
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Kevyenliikenteen yhteystarpeen poistaminen Tarttasensaaren ja vuollenie-
men väliltä 

Yleiskaavaluonnoksessa esitettyyn kevyen liikenteen yhteystarpeeseen Tarttasensaa-
ren ja Vuolleniemen välillä suhtaudumme hyvin kielteisesti. Kaupungin näkökulmasta 
yhtenäinen väylämahdollisuus Rusinselän ympäri olisi varmasti kiinnostava. Pyy-
dämme, että tässä asiassa otetaan kunnioittavasti huomioon niin saaren historiaan, 
yli sadan vuoden aikaiseen yksityisomistukseen, liittyvät tekijät kuin Tarttasensaaren 
ja Vuolleniemen luontoon ja muinaisjäännösalueeseen ja sen säilymiseen liittyvät 
näkökulmat. Toivomme, ettei yksityisomistuksessa olevan saaren kärkialuetta turmel-
taisi kevyen liikenteen väylällä.  

Toivomme myös, ettei Vuollesalmen, jossa vedenpinnan korkeusvaihtelutkin voivat 
eri vuodenaikoina olla hyvin huomattavia, luontoa ja maisemaa turmella minkäänlai-
sella salmen eri puolia yhdistävällä silta- tms. rakenteella. Vapaa vesistöyhteys mah-
dollistaa myös nykyisenlaisen vesiliikenteen (esim. Elias Lönnrot) jatkumisen. 

Tarttasensaaren kevyenliikenteen väylä poistetaan kaavaehdotuksesta. 

Pikkusaaren maankäyttö Tarttasensaaren edustalla 

Yhtenä kuriositeettina todettakoon, että olisi kiinnostavaa tietää, minkälainen käsi-
tys/tilanne Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituksessa (asiakirjoissa / dokumenteis-
sa) on Tarttasensaaren kärjessä olevan "pikkusaaren" osalta.  

Kyseinen ”pikkusaari” on alun perin ollut Tarttasensaareen kiinteästi kuuluva osa – 
kuten se on nykyäänkin matalan veden aikaan, esim. syksyllä 2015. "Pikkusaaren" 
varsinaisesta saaresta erottava uoma on käsittääksemme kaivettu 1940-luvulla tuk-
kiuiton oheistarpeisiin. Olisi mielenkiintoista tietää, onko tästä toimenpiteestä kau-
pungin arkistoissa mitään dokumenttia, ja toisaalta, mikä on tämän "pikkusaaren" ns. 
virallinen tekninen asema nykyisin – onko se "saari" vai isomman Tarttasensaaren 
niemen kärki? Osayleiskaavaluonnoksessa ”pikkusaari” on Tarttasensaaresta irrotet-
tuna merkitty edelleen viheralueeksi. 

Pikkusaari on kaavaluonnoksessa osoitettu virkistysalueena. Saaren kaa-
vamerkintää tarkistetaan tarvittaessa samalla kun päätetään Tarttasensaa-
ren määräyksistä. 

Pikkusaaren syntytapa ei ole ollut kaavoituksen tiedossa. 

Toivomme, että myös jatkossa, kun osayleiskaavan valmistelu jatkuu tämän lausun-
tokierroksen jälkeen, aina kun osayleiskaavaesitykseen/-luonnokseen tehdään muu-
toksia, niistä informoidaan asianomaisia tahoja/henkilöitä ennen asiakirjan hyväksy-
mistä, jotta myös näihin mahdollisiin uusiin muutoksiin on mahdollisuus kommentoi-
da kuten tähänkin asti. 

Kaavaehdotus on tavoitteena tuoda kaavaluonnoksen tapaan julkisesti 
nähtäville vuoden 2016 aikana. 
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Puhelinkeskustelussa 25.1.2016 esittämänne ehdotus tapaamisesta Tarttasensaaren 
nykyisyyttä ja tulevaisuuden suunnitelmia koskien kaupunginarkkitehdin ja Tart-
tasensaaren yksityishenkilöiden/-tahojen kanssa on erittäin hyvä. Olemme ymmärtä-
neet, että viranomaistahoilla on aikaa lausunnoilleen, mm. rantarakentamisen tee-
maan liittyen, helmikuun 2016 puoliväliin asti.  

Toivomme, että ehdotettu tapaaminen olisi mahdollista järjestää helmikuun lopulla tai 
maaliskuun alkupuolella 2016. Toivomme myös, että tämä keskustelu otettaisiin 
huomioon osayleiskaavaa jatkovalmisteltaessa. 

Tarttasensaarta koskevista maankäytön periaatteista järjestetään palaut-
teessa mainitun mukainen neuvottelu. 

 
2.15 Osallinen 

28.1.2016  

Kevyenliikenteen väylä Tarttasensaaren ja Vuolleniemen välillä poistettava 

Suhtautuminen kevyenliikenteen väylään kielteinen ja poistettava suunnittelusta. 
Yksityisyyttä tulee kunnioittaa maa-alueen 508-405-4-577 ja koko yksityisalueiden 
kohdalla. 

 

Tarttasensaaren kevyenliikenteen väylä poistetaan kaavaehdotuksesta. 

Tarttasensaari asemakaavassa 

Mikäli pientaloalueen suunnittelua jatketaan AP-3 alueena, niin asemakaavaan var-
maan tulee muutos. Näin ollen puistoaluenimike ja rakennuskielto poistuttava Tart-
tasensaaresta koskien myös yksityisalueita. 

 

Tarttasensaaren aluevarauksia ja kaavamääräyksiä tarkistetaan kaavaeh-
dotukseen. 

Ennen lopullista Keskustaajaman osayleiskaavan hyväksyntää, tulee suunnittelun 
aikana asianomaisia informoida muutoksista, jotta niihin voidaan kommentoida ja 
myös vaikuttaa. 

- 
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2.16 Vilppulaseura (palaute ja vastine täydennetty lisäyksenä 16.1.2017) 

29.1.2016 

Rautatieyhteydet 

Rautatien tulee säilyä paikkakunnalla. Junavuoroja tulee jopa lisätä. Vuorojen 6.45 ja 
12.45 väliin olisi hyvä saada asiointivuoro, joka olisi Tampereella klo 10 jälkeen. Yh-
teyden pitää toimia paitsi Tampereen ja Keuruun myös Seinäjoen suuntaan. 

Serlachius-museoiden vierailijat ja muu kulttuuriväki käyttävät myös junaa, joten 
myös Vilppula-Mänttä junayhteys puolustaa paikkaansa. Pysäkit matkan varrella pal-
velisivat paremmin kuin vain lähtöasema ja määräasema. 

Kaavassa on osoitettu Vilppulan asema rautatieliikenteen alueena. Vilppu-
lan taajamaan on esitetty kehittämistavoitteita, joita tullaan syventämään 
kaavaehdotuksessa entisestään. Myös Mänttään ulottuvaan lähijunaliiken-
teeseen on varauduttu. Kaava siis tukee monella tapaa sekä suoraan että 
välillisesti rautateiden henkilöliikennettä. 

Lähijunaliikenteen toteutuminen taajamayleiskaavan tavoitevuoteen men-
nessä on mahdollista riippuen mm. ihmisten liikkumistapojen tulevasta 
kehityksestä ja toimintojen tulevasta vetovoimaisuudesta. Tämän vuoksi 
kaavassa on osoitettu mahdollisia rautatiepysäkkejä, joiden toteutuminen 
edellyttää tarkempaa selvittämistä. 

Asemanseudun rakennuskanta 

Vilppulan aseman seudulla tulee säilyttää jäljellä oleva, vanha rakennuskanta: rata-
vartijan talo, vanha posti, Lewisonin talo (vanha apteekki) jne. 

Kuutola tulisi sisällyttää aseman kanssa yhteiseen suojeluun. Radan toisella puolella 
on vielä muutamia rautatien kukoistusaikaan liittyviä rakennuksia, kuten aseman 
henkilöstön viimeiset henkilökunta-asumukset, Valkaman talo, Vankan varasto ja 
veturitalli. Ne hyödyntämällä aseman ympäristöön saataisiin perustettua jonkin ajan-
kohdan ympäristö. 

Palautteessa esitetyt arvorakennukset on osoitettu kaavassa kulttuuriym-
päristön arvokohteina. Niiden muodostamia kokonaisuuksia tullaan käsitte-
lemään kulttuuriympäristöselvitystä täydentävässä, alueiden ominaispiirtei-
tä avaavassa raportissa, joka liitetään osaksi kaavaehdotusta. Tekeillä 
olevassa liiteraportissa asemanseudun rakennuskantaan liittyvät huomiot 
ominaispiirteistä ja kehityspotentiaalista ovat Vilppulaseuran palautteen 
kanssa pitkälti samansuuntaisia. Täydennysrakentaminenkin on alueella 
mahdollista, kuitenkin siten että se tukee vanhan rakennuskannan muo-
dostamaa identiteettiä. Esille nostettu Kuutola on osoitettu kaavassa arvo-
kohteena, ja sen liittymistä ympäristöön täsmennetään kaavan osana laa-
dittavassa alueiden ominaispiirreraportissa. 
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Puistot ja kevyenliikenteen yhteydet 

Radan molemmin puolin olevat tiet kunnostetaan kevyen liikenteen väyliksi. Kehite-
tään aseman puistoaluetta (Asemapuisto). Radan varsi raivataan ja pidetään kunnos-
sa. Kylvetään sopivaa kukkaa, joka hoitaa itse itsensä ilman suurempaa huolenpitoa. 
Ei levitetä kuitenkaan vieraslajeja. 

Radan varsi etenee yhtenä Raittina Koivuniemeen ja sieltä edelleen vaikka Vilppulan 
kirkolle asti. Raitti on laadukkaasti perustettu ja hyvin hoidettu. Teiden ylitykset hoi-
detaan turvallisiksi silloilla. 

Mahdollisesti maakunnallisesti arvokkaat Koivuniemen rakennukset pidetään kunnos-
sa ja ympäristö huollettuna. Alueelle kehitetään toimintoja, esim. historiapuisto. Esi-
merkiksi kuluvana vuonna toteutetaan Vilppulan vuoden 1918 tapahtumiin liittyvät 
historiataulut. 

Historiapuistoon sijoitettavien historiataulujen lisäksi perustetaan vesitornin mäelle 
sisällissotamuseo ja näköalakahvila. Vesitorniin rakennetaan robottihissi, joka kuljet-
taa asiakkaita näköalaterassille ja kahvilaan. 

”Pukinlampi – Vilppulan helmi” projekti on jo liikkeellä. 
Vesihelmireitti 1: Pukinlampi – Koskelanlampi. 
Vesihelmireitti 2: Satamasta Satamaan 

Rannan tuntumassa kulkeva maisemareitti yhdistää Vilppulan ja Mäntän keskustat 
Vilppulan kirkolta lähtien aina Koskelan lammelle ja Myllylahteen saakka. 

 

Kaavassa osoitetaan kevyenliikenteen yhteystarve Keskuskadulle. Useiden 
rinnakkaisten reittien toteuttaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. 
Osoittamalla kevyenliikenteen yhteystarve Keskuskadulle tuetaan katumil-
jöön elävyyttä. 

 

 

koivuniemen rakennukset on osoitettu aiemmin mainittujen asemanseudun 
rakennusten tapaan kaavakartalla arvokkaina kohteina. Aluekokonaisuuk-
sien ominaispiirteitä käsittelevässä liiteraportissa tullaan kiinnittämään 
huomiota Koivuniemen rakennuksien ja ympäristön käsittelyyn saman-
suuntaisesti kuin Vilppulaseuran palautteessa. Alueelle osoitettu kaava-
määräys P/AP mahdollistaa rakennusten käytön palveluiden ja asumisen 
paikkana. Määräys tukee arvokkaiden rakennusten säilymistä. 

 

Kaavassa osoitetaan Vilppulasta kosken rannalta ulkoilureitin yhteystarve 
rantoja myötäillen Joenniemeen, josta reitti jatkuu Lemmenpolkuna Män-
tän keskustaan. Yhteystarpeen sijainti tarkentuu kaavaehdotuksessa, jon-
ka jälkeen sitä tarkennetaan varsinaisessa suunnittelussa entisestään. 

 

Vilppulan museo 

Vilppulan museoaluekokonaisuutta kehitetään. Rakennuskantaa korjataan ja lisätään. 
Vilppulan museo tarvitsee vision siitä, miten se tulee jatkossa kehittymään. Missä on 
Mänttä-Vilppulan museo? Kotiseutumuseo on entisessä kivinavetassa. Koulumuseo on 
entisessä Vilppulan kunnantalossa. 

 

Museokokonaisuus on kaavassa osoitettu paikallisesti arvokkaana kohtee-
na. Alueiden ominaispiirteisiin keskittyvässä liiteraportissa tullaan painot-
tamaan Parkkivuoren alueella juuri alueen vanhimman rakennuskannan 
ympäristöjä. Museoalueen kehittymistä voidaan tarkastella lähemmin 
muun suunnittelun kuten asemakaavoituksen yhteydessä. 
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Parkkivuoren kehittäminen 

Vilppulan Parkkivuoren urheilukeskuksen alue on nykyisellään kesä- ja talviurheilu-
keskus. Lajeja on yleisurheilusta hiihtoon, sisäpalloiluista kuntosalitoimintaan ja fris-
beegolfista lähellä harrastettavaan golfiin. Ratsutalli, maastot ja maneesi ovat pienen 
matkan päässä. Lähellä oleva järvi ja kosket antavat mahdollisuuden uintiin, soutuun, 
melontaan, purjehtimiseen ja vapaa-ajankalastukseen. Vammaiset on huomioitu ra-
kentamalla asianmukaiset kalastuspaikat. 

Musiikki- ja kulttuuritiloista on puute. Tilanne korjaantuu, kun urheilutalo päivitetään 
nykyvaatimuksia vastaavaksi ja rakennus korotetaan kerroksen verran. Uuteen ker-
rokseen rakennetaan auditorio, nouseva katsomo ja laadukkaasti varusteltu musiikki-
sali. 

Parkkivuoreen ja sen itäpuolelle on osoitettu laajat ulkoilu- ja virkistysalu-
eet. Merkinnät mahdollistavat alueen kehittämisen monipuolisena urheilu-
keskuksena. Urheilutalo on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alu-
eena. Kaavamerkintä mahdollistaa rakennuksen kehittämisen myös mu-
siikki- ja kulttuuritilana. 

Keskuskatu 

Keskuskadun parannus on toteutumassa. Suunniteltu ympyrä ei liene paras vaihtoeh-
to. Kadun ja torin valaistus parannetaan. Tyhjinä oleviin taloihin luodaan uutta toi-
mintaa, esim. Lewisonin taloon matalan kynnyksen kylätalo. Otetaan entisen Vankan 
leipomon hieno rakennus malliksi ja toteutetaan sen pohjalta kortteli-liikekeskusta. 
Torilla on nyt yksinäinen tornitalo. Rakennetaan toinen. 

Yleiskaavan tasolla ei oteta kantaa Keskuskadun liikennejärjestelyjen yksi-
tyiskohtiin. Kadun varrelle on osoitettu kevyenliikenteen yhteystarve. 

Keskuskadun ympäristö on osoitettu keskusta-alueena. Merkintä ja yleises-
tikin kaavan tavoitteet tukevat alueen täydennysrakentamisen monipuoli-
sesti. Useat Keskuskadun varren rakennukset on osoitettu paikallisesti 
arvokkaina rakennuksina. Toimintaa rakennuksissa voidaan kehittää koh-
teiden arvot huomioiden. 

Virtaintie 

Virtaintien kerrostaloja madalletaan ja kattomuotoja ja muita ratkaisuja mietitään 
innovatiivisesti. Purettujen kerrostalojen tonteille rakennetaan 55+ -ikäisille ko-
dinomaisia, 1-2-kerroksisia rivitaloja. Sopivat maisemaan ja viereisiin Repolan rivita-
loihin. Taloissa on yhteisiä keittiöitä, saunoja, pesutiloja, harrastussali. Varustetaan 
puutarhalla ym. aktiivista elämää tukevilla elementeillä. Ja mahdollisuuksia on lähel-
lä! 

Virtaintien varsi on matalien kerrostalojen alueen osalta osoitettu kaavassa 
AP-aluevarausmerkinnällä. Merkintä on linjassa Vilppulaseuran palautteen 
kanssa. 
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Nauhakaupunki 

Kehitetään Vilppulan ja Mäntän keskustoja toisiaan kohti niin, että keskustoja yhdis-
tämään muodostuu ns. nauhakaupunki. Maantien oikea puoli säilytetään peltomaise-
mana, jolloin avautuvat upeat maisemat Melasjärvelle. Maantien vasemmalle puolelle 
rakennetaan edustavia omakotitaloja. Niille tulee myös avoin näköala vesistöön. Teol-
lisuus- tai muu yritysrakentaminen suunnataan tiestä etäämmälle, vanhaa teollisuus-
aluetta kohti ja jo valmiiden teiden varsille. 

Kaavaa kehitetään eteenpäin ehdotusvaiheeseen Vilppulan ja Mäntän väli-
sen alueen osalta, pyrkien miljöön selkeämpään jäsentymiseen. Välille 
osoitetaan pohjois-eteläsuuntaisia vihervyöhykkeitä, jotka yhdistyvät taa-
jamia yhteen sitovaan ulkoilureittiin. 

Kaavaratkaisussa säilytetään Melasjärven rannan maisemapellot avoimina. 
Satakunnantien pohjoispuolelle (Vilppulasta nähden vasemmalle) on osoi-
tettu työpaikkoja ja palveluita. Edustavien omakotitalojen rakentaminen 
Satakunnantien pohjoispuolelle saattaisi olla haastavaa mm. lähellä kulke-
van kehitettävän rautatien liikenneturvallisuuskysymysten vuoksi. 

Teollisuusrakentamiselle on osoitettu laajenemisvaraa nykyisen Isoniemen 
teollisuusalueen jatkoksi, hieman etäämmälle tien miljööstä. 




