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1 EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT 

1.1 Jämsän kaupunki 

23.5.2018 

MänttäVilppulan kaupunkia pyydetään lähettämään lausuntopyyntö asemakaavaa 

laadittaessa Runttimäentien Talueelle, joka rajoittuu MänttäVilppulan ja Jämsän 
kaupungin yhteiselle rajalle. 

Merkitään palaute tiedoksi jatkosuunnittelua varten. 
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1.2 Liikennevirasto 

14.6.2018 

Liikennevirasto on tutustunut osayleiskaavaehdotukseen ja antaa lausuntonsa rauta-
teiden näkökulmasta.  

Osayleiskaava-alue käsittää Vilppulan ja Mäntän taajamat. Alueella kulkee Haapamäki 

- Orivesi ja Vilppula - Mänttä -rataosat sisältäen Vilppulan ja Mäntän liikennepaikat.

Vilppula – Mänttä –radan henkilöliikenne 

Liikennevirasto huomauttaa, että henkilöliikenteen aloittamista Vilppula – Mänttä –
rataosalla sekä uusien asemien toteuttamismahdollisuuksia on toistaiseksi selvitetty 
vasta alustavasti. Liikennevirasto ei pysty muodostamaan nykyisten selvitysten poh-
jalta tarkempaa kantaa uusien asemien teknistä toteuttavuudesta tai liikenteellisestä 

toimivuudesta ja kannattavuudesta eikä nykyisten Vilppulan aseman siirrosta uuteen 
paikkaan. Jatkossa henkilöliikenteen tuomista rataosalle sekä uusia henkilöliikenne-
asemia ja nykyisiä Vilppulan aseman siirtoa on tutkittava tarkemmin sekä ratatekni-

sestä että liikenteellisestä näkökulmasta radan nykyinen tavaraliikenne huomioon ot-
taen. Joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksia on edelleen tarpeen arvioida eri 
kulkumuotojen osalta ja tarkasteltava joukkoliikenteen kysyntää matkustuspotentti-
aalin arviointia varten. 

On selvää, että raideliikenteen toteuttaminen vaatii tarkempia selvityksiä 
ja suunnittelua. Tutkittavia näkökulmia ovat mm. raideliikenteen kannatta-
vuus sekä uudistusten liikenteellinen toimivuus ja tekninen toteutettavuus. 
Tämä on myös nostettu asemia koskevien kaavamerkinnän kuvauksessa. 

Parhaillaan Mänttä-Vilppulan kaupunki laatii Taidekaupungin liikenteen ke-
hittämissuunnitelmaa, joka osaltaan vastaa yleispiirteisimpiin selvitysvaati-

muksiin. Tässä suunnitelmassa selvitetään mm. eheiden liikkumisketjujen 
syntymistä. 

Selvitystarve ei aiheuta muutoksia kaava-aineistoon, mutta asia merkitään 
tiedoksi jatkosuunnittelua varten. 

Rautatiealueen laajuus 

Yleiskaavaehdotukseen on tarpeen tarkistaa rautatiealueen merkinnän laajuutta Män-
tän ratapihan alueella. Kaavaehdotuksessa ratapihan kaakkoispään raide sijoittuu 
rautatiealueen ulkopuolelle. Rautatiealue tulee kaavassa osoittaa Sassintie tasalle 

asti. 

Rautatiealueen kaavamerkintään tehdään Liikenneviraston esittämä vähäi-
nen tarkistus. 

Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. 
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1.3 Pirkanmaan pelastuslaitos 

14.6.2018 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on pyytänyt Pirkanmaan pelastuslaitokselta lausuntoa 
kaupungin keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavoitettava alue käsittää 
Mäntän ja Vilppulan keskustaajamat lähialueineen sekä pohjoispuolella sijaitsevan 
Mäkelänvuoren alueen. 

Mäntän keskustaajamassa sijaitsee Metsä Tissue Oy:n tuotantolaitos, jolle on määri-
telty Seveso direktiivin perusteella 1,5 km:n konsultointivyöhyke (Turvallisuus ja ke-
mikaalivirasto Tukes). Konsultointivyöhykkeellä tarkoitetaan aluetta, jonka sisällä 

kaavoituksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaa-
ran torjuntaan. Konsultoitivyöhykkeen sisäpuolelle osoitettavien muutosten osalta tu-
lee varmistua riittävästä turvallisuustasosta. Mahdollisen suuronnettomuusvaaran asi-
anmukaiseksi huomioimiseksi maankäytön tarkemmassa suunnittelussa Pirkanmaan 
pelastuslaitos esittää, että yleiskaavaan lisätään merkintä tuotantolaitokselle määri-
tellystä konsustointivyöhykkeestä tai asia esitetään kaavakartalla muulla sopivalla ta-
valla. 

Konsultointivyöhykkeen sijainti ja merkintätapa on tarkistettu pelastuslai-
tokselta ja täydennetään kaavakarttaan sekä selostukseen. 

Sassin lentotoiminnan kehittämisalueen osalta todetaan, että kaavatyön yhteydessä 
tulee riittävällä tavalla varmistua siitä, että lentotoiminnan ja asumisen yhteensovit-
taminen alueella voidaan toteuttaa riittävän turvallisesti. 

Sassin konseptiasumisalueelle kaavaehdotuksessa osoitetussa määräyk-
sessä on esitetty useita ehtoja koskien toimintojen yhteensovittamista. Sa-
massa määräyksessä on myös edellytetty, että lentotoiminnasta aiheutuva 

melu ja eri liikkumistapojen risteämispaikkojen liikenneturvallisuus tulee 
huomioida suunnittelussa. Alueella on voimassa asemakaava, jonka yhtey-
dessä näihin asioihin on paneuduttu. 

Palaute ei aiheuta muutostarpeita kaava-aineistoon. 

Pelastuslaitoksella ei ole muutoin huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksen suhteen 

1.4 Fingrid Oyj 

21.6.2018 

Osayleiskaavan itäosassa sijaitsevat Fingridin 110 kV (kilovoltin) voimajohto Petäjä-

vesi-Mänttä ja 2x110 kV voimajohto Kangasala-Mänttä sekä Mäntän sähköasema. 
Osayleiskaava-alueen länsiosassa sijaitsee Fingridin 110 kV voimajohto Kangasala-
Mänttä (1599B). 
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Fingridin Mäntän sähköaseman kaavamerkinnät 

Osayleiskaavan ehdotuksessa vanha sähköasemarakennus on osoitettu merkinnällä 
"kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai rakennusryhmä". Fingrid Oyj:n näke-

myksen mukaan sähköasemarakennukselle ei tulisi osoittaa kyseistä arvoa osoittavaa 
merkintää. Vaikka merkintä ei ole suoranaisesti rakennussuojelumerkintä, se saattaa 
kuitenkin vaikeuttaa esim. toimenpidelupien saantia. Osayleiskaava ohjaa myös 
alempaa kaavatasoa. Fingrid on lausunut asiasta myös Mäntän sähköaseman asema-
kaavoituksen yhteydessä (Fingridin lausunto 27.6.2017 Mäntän sähköaseman asema-

kaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta). Toimme esille, että sähköasemaa 
ei ole tunnistettu Mänttä-Vilppulan kaupungin Keskustaajaman osayleiskaava 2030 

varten tehdyssä rakennetun ympäristön selvityksessä (FCG SUUNNITTELU JA TEK-
NIIKKA OY 2015) niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai edes paikallisesti raken-
nus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Kohdetta ei ole myöskään tun-
nistettu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi Pirkanmaan liiton 
maakuntakaavatyössä. 

Fingrid Oyj ei pysty hyödyntämään vanhaa sähköasemarakennusta nykyisessä sähkö-
asematoiminnassa ja yhtiöllä ei näin ollen ole enää tarvetta kyseiselle sähköasemara-
kennukselle. Rakennukselle ei ole myöskään löydetty muuta soveltuvaa käyttötarkoi-

tusta. Kohteen peruskunnostus- ja ylläpitokustannukset voidaan arvioida merkittä-
viksi ja olevan kohtuuttomia verrattuna rakennuksen purkamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin. Sen vuoksi yhtiötä ei voi velvoittaa ylläpitämään rakennusta ja sen perus-

kuntoa. 

Sähköasemarakennus on täydennetty kulttuuriympäristöselvitykseen ja se 
on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Rakennuksen arvoja 

vaaliviin toimenpiteisiin otetaan kantaa tarkemmin käynnissä olevan ase-
makaavahankkeen yhteydessä. 

Voimajohtojen merkinnät 

Pienenä kaavateknisenä korjauksena voisi tarkistaa, että voimajohtoa kuvaava viiva 
jatkuu Pynnöskylän MA-alueella. 

Voimajohdon jatko tarkistetaan kaavakartalle. 

Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta tulee pyytää erilli-

nen lausunto voimajohtojen omistajalta. 

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

28.6.2018 

Kaavan rakennettua kulttuuriympäristöä koskevia aineistoja on täydennetty ja muo-
kattu vastaamaan yleiskaavan ohjausvaikutuksia ja esittämistapaa kuten maakunta-
museo on aiemmassa luonnoksesta antamassaan lausunnossa esittänyt. 

Kohteiden ja alueiden kaavamääräykset 

Rakennetun ympäristön arvokohteet on esitetty kohdemerkinnällä ja määräyksellä, 
jossa esitetään että ko. kohteen arvot tulee pyrkiä säilyttämään. Maakuntamuseo 

esittää vielä määräystä täsmennettäväksi niin, että kohteen arvojen säilyttämisen tu-
lee olla kaikkien maankäyttöhankkeiden lähtökohtana. Alueiden osalta arvojen vaali-
mista koskeva määräys on riittävä. 

Rakennetun ympäristön arvokohteiden kohdemerkinnän määräystä täs-

mennetään niin, että kohteen arvojen säilyttämisen tulee olla kaikkien 
maankäyttöhankkeiden tärkeänä tavoitteena. Määräyksen sanamuodosta 
on keskusteltu viranomaisneuvottelussa 5.11.2018. Sanamuodon kannalta 
keskeistä on kulttuuriympäristön arvojen painottuminen, mutta määräys ei 

saa automaattisesti nostaa näitä arvoja kaikkein tärkeimmäksi huomioita-
vaksi asioiksi muiden tavoitteiden päälle. Tähän ei selvitysten taso ole riit-
tävä eikä yleiskaavataso oikea määrittelyväline. 

Joenniemen kupeeseen sijoitettu LV-alue 

Luonnosvaiheessa ristiriitaiset ja kulttuuriympäristön arvojen kannalta arvoluttavat 

ratkaisut on pyritty muuttamaan paremmin ympäristön arvoja huomioiviksi Tennis-
keskuksen, Ajostaipaleen ja Ajoskannaksen ympäristöissä. Sen sijaan Rusinselän ja 
Vuolleselän rakentamaton rantamaisema on mahdollista muuttaa AP-alueeksi Tart-

taasensaarelle osoitetun kaavamerkinnän ollessa V/AP. Valtakunnallisesti arvokkaan 
Joenniemen kupeeseen sijoitettu LV-alue edellyttää tarkempaa kaavallista ohjausta, 
jotta voidaan varmistaa sen sopivuus arvokkaaseen ympäristöön. Kaavamääräystä 
tulee tarkentaa näiltä osin. 

Tarttasensaaren alueella sovitetaan yhteen yleisen virkistystoiminnan ja 

asumisen tavoitteita. Tarttasensaaressa on jo tällä hetkellä vakituisia asun-
toja. Alueen maankäyttöperiaatteet ratkaistaan tarkemmin asemakaa-
vassa. 

Joenniemen kupeeseen sijoitettu virheellinen LV-aluemerkintä poistetaan 
kaavakartalta. 

Merkintöjen epätarkkuus 

Maakuntamuseo huomauttaa lisäksi kulttuuriympäristökokonaisuuksia koskevien 

merkintöjen epätarkkuuksista. Ajoskannas (VA) on merkitty kaavakartalle ja kaavan 
liiteaineistoon, mutta kaavaselostuksen arvoalueluettelosta sitä ei löydy. Kaavan sel-

keyden parantamiseksi on syytä lisätä kaavaselostuksen kohdeluetteloon sivulle 71 ja 
72 myös ko. kohteiden koodit ja samalla tarkistaa, että luettelo ja kaavakartta ovat 
yhdenmukaiset. Rakennus- tai rakennusryhmäkohtaista luetteloa ei löydy liitteestä 4 
vaan liitteestä 5 ”rakennetun ympäristön selvitys”. Huomionarvoista on, että ko. sel-
vityksessä ei ole tarkemmin eritelty kohteiden arvoja ja näin ollen yleiskaavan suoje-
lutavoitteen tavoitteet eivät konkretisoidu ja hankkeiden sopivuuden arviointi jää 

myöhempien maankäyttöhankkeiden yhteydessä tehtäväksi. 

Ajoskannas (VA) täydennetään kaavaselostuksen arvoalueluetteloon. Koh-

deluetteloon täydennetään kohteiden koodit. Luettelon ja kaavakartan yh-
denmukaisuus tarkistetaan. Liitteen numero korjataan. 

Rakennetun ympäristön selvitys on kohteiden osalta yleiskaavatasolla riit-
tävä. Selvityksen lisäksi tehty ominaispiirreraportti pureutuu nimenomaan 
arvoalueiden arvoihin ja tavoitteisiin sekä ohjaa myöhempiä maankäyttö-
hankkeita. 
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Arkeologiset irtolöydöt 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo huomauttaa, että osa irtolöy-
töpaikoista on edelleen merkittynä kaavakarttaan (esimerkiksi kohde 37 pieskan-

ranta). Irtolöytöpaikkoja ei tule merkitä kaavaan. 

Irtolöydöt poistetaan kaavakartalta. 

Kaavan vaikutusten arviointi 

Kaavan vaikutusten arviointi kulttuuriympäristön osalta on edelleen puutteellinen. Ar-

keologista kulttuuriperintöä ei mainita vaikutusten arvioinnissa ollenkaan. Arviointia 
on tärkeää täydentää erityisesti niiden kohteiden osalta, joiden alueelle tai lähiympä-
ristöön osoitetaan muuttuvaa tai tehokkaampaa manakäyttöä. Arkeologisista koh-
teista sellaisia ovat esimerkiksi Kohosalmen kivikautinen asuinpaikka, Vilppulan olut-
panimo(Koivuniemi) ja Ajostaipaleen (Vilppulan) historiallinen kylätontti. Muun kult-

tuuriympäristön osalta arviointi käsittelee lähinnä mahdollisuuksia joilla kulttuuriym-
päristön arvoja voidaan vaalia, ei niinkään sitä millaisia vaikutuksia esitetyillä kaava-
ratkaisuilla on. Huomiota tulisi kiinnittää kaavalle asetettujen tavoitteiden vaikutuk-
siin erityisesti arvokkaaksi määritellyillä alueilla, mutta myös Vilppulan ja Mäntän 
keskustojen muutostarpeiden ja kehittämisen vaikutuksiin. 

Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään erityisesti arkeologisen kult-

tuuriperinnön osalta. Muun kulttuuriympäristön vaikutusten arviointia täy-
dennetään siirtäen vaikutusarvioinnin painopistettä kaavan vaikutuksiin ar-
vokkaaksi määritellyillä alueilla sekä keskustojen muutostarpeiden ja kehit-
tämisen vaikutuksiin. 

1.6 Mänttä-Vilppulan tekninen lautakunta 

25.6.2018 

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa - 

1.7 Pirkanmaan ELY-keskus 

14.8.2018 

Lausunnon antamiselle myönnetty lisäaika 

ELY-keskus on lausunut kaavan aiemmista vaiheista ja kaavan laadinnassa on otettu 
huomioon ELY —keskuksen esille nostamia asioita hyvin. Seuraaviin asioihin ELY-kes-
kus haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota kaavaehdotuksessa:  

- 

Maantieverkkoja liikenne 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen palauteraporttiti 9 (33) 

18.12.2018 

OYK_palauteraportti_2.docx 

Osayleiskaavan luonnosvaiheessa Pirkanmaan ELY-keskus esitti tieverkon merkitse-
mistä eri väylien toiminnallisen luokituksen mukaisesti. Näin on pääosin tehtykin, 
mutta joidenkin teiden osalta on merkinnät ovat puutteellisia tai virheellisiä.  

Poukantiellä (yksityistie) on ELY-keskuksen käsityksen mukaan käytetty virheellistä 
kaavamerkintää st. Maantieverkosta osayleiskaavassa ei ole näytetty yhdysteitä 
14334 (Sammallammintie), 14349 (Tammikoskentie), 14332 (Sairaalantie) eikä 
14333 (Raja-ahontie). ELY-keskus esittää näiden yhdysteiden lisäämistä kaavakar-
talle merkinnällä yt/kk. Teiden merkintöihin liittyen ELY-keskus esittää edelleen, että 

kaavamerkintä Seututie muutetaan merkinnäksi Seututie/pääkatu, st/pk. Koska yleis-
kaavakartan eri tieluokkien viivanvahvuudet eivät juuri eroa toisistaan, ELY-keskus 

esittää, että kaikille osayleiskaavassa esitettäville teille esitetään myös kirjainsymbo-
lit; kt, stipk, yt/kk. Joillain teillä, lähinnä kaduilla on esitetty pelkästään kirjainsym-
boli kk tai yt, jotka ELY-keskuksen käsityksen mukaan pitäisi muuttaa yt/kk —mer-
kinnäksi. ELY-keskus esittää teiden merkintöjen tarkistamista ja korjaamista ennen 
osayleiskaavan jatkokäsittelyä.  

Pirkanmaan ELY-keskuksen alkuvuonna 2018 valmistuneen "Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen maanteiden seudullinen merkitys" —selvityksen perusteella maantien 347 (Män-
täntie-Satakunnantie-Valtatie-Hämeentie) liikenne on pääosin paikallista Mänttä-Vilp-

pulan maankäytön synnyttämää liikennettä, joten tien merkitys seudullista liikennettä 
palvelevana seututienä on vähäinen. Osayleiskaavassa tien kaavamerkintä on st/pk, 
mutta tulevissa asemakaavoissa tie tulee osoittaa katuna.  

Kantateiden 58, 56 ja maantien 347 nk. Mustalahden liittymään esitetty kaavamer-
kintä "Parannettava liittymä" määräyksineen mahdollistaa liittymän pitkän aikavälin 
kehittämistavoitteen eritasoliittymäksi sekä myös liittymän parantamisen ensimmäi-
sessä vaiheessa tasoliittymänä.  

Osayleiskaavan meluselvityksen tiestötiedot ovat edelleen jossain määrin virheellisiä, 
mutta selvityksen tulokset ja niiden esittäminen kaavassa voidaan katsoa olevan riit-

tävät osayleiskaavatasolle. Meluhaittojen tarkempi selvittäminen ja niiden ehkäisy 
jäävät asemakaavatasolle tai rakentamisen lupavaiheeseen. ELY-keskus korostaa, 
että viime kädessä maankäyttö- ja rakennuslain 117 f § mukaan rakennushankkee-

seen ryhtyvän on selvitettävä, huomioitava ja ehkäistävä meluhaitat toteutettavan 
rakennushankkeen yhteydessä.  

ELY-keskus korostaa, että jo olemassa olevaa maankäyttöä palvelevien, mutta ennen 
kaikkea maankäytön laajenemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien liikenteeseen liitty-

vien selvitysten tekeminen sekä maantieverkon huomattavienkin investointien suun-
nittelu ja toteuttaminen on pääosin kuntien ja muiden tahojen vastuulla. 

Tieluokitukset tarkistetaan kaavakarttaan. 

Maantien 347 kautta kulkee myös seudullista liikennettä. Merkintä pidetään 
kaavassa st/pk. 

Meluselvityksen lähtötiedoista on keskusteltu viranomaistyöneuvottelussa, 

ja siellä on todettu nyt saadun lausunnon tapaan tiestötietojen olevan 
ikääntymisestä huolimatta riittävät. 
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Luonnonsuojelu 

Kaavakartalta B puuttuvat seuraavat yksityiset luonnonsuojelualueet: Tervalanvuoren 
länsipuolella sijaitseva Lietunsalon metsä (perustettu 2015) ja Heinisuon länsipuolella 

sijaitseva Lietunsalon metsä 2 (perustettu 2017). Nämä alueet tulee merkitä kaavaan 
SL-merkinnällä.  

Mäntänvuoren SL-alueen rajaa kaavakartalla tulee tarkentaa, nyt osa suojelualueesta 
osoitettu M- /VU-alueeksi.  

Kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa ELY-keskus on todennut tarpeelliseksi 
liittää kaavaselostukseen Natura-aluetta koskeva luonnonsuojelulain mukainen tarve-
harkinta.  

Kaavaselostuksessa on mainittu, että Natura-alueen läheisyyteen ei ole osoitettu 
uutta merkittävää toimintaa, jolloin alueelle ei kohdistu kielteisiä vaikutuksia. Erillistä 
Natura-arviointia ei ole nähty tarpeelliseksi, sillä Natura-alueen välittömään läheisyy-
teen ei ole osoitettu uutta maankäyttöä. Kaavan luontoselvityksessä ei ole käsitelty 
kaavan vaikutuksia Natura-alueeseen.  

Natura-alueen sisään on osoitettu kaavaehdotuksessa seuraavia kaavamerkintöjä: 
maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, maisemallisesti ja/tai 
kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus ja ulkoilureitti. Näiden kaavamerkin-
töjen vaikutuksia Natura-alueeseen ei ole käsitelty. Kaavaan osoitetun ulkoilureitin 
osalta tulee varmistua sen sijoittumisesta kokonaisuudessaan olemassa olevalle pol-
kureitistölle. Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointia tulee täydentää 

em. kaavamerkintöjen ja niihin sisällytettyjen kaavamääräysten osalta.  

Kaavamääräyksissä on oma kaavamerkintä Natura-alueelle, mutta kaavamääräyksen 
sisältö puuttuu. Kaavan yleismääräyksissä on oma kohtansa Natura 2000-alueeseen 
liittyen. Natura-alueen suojeluperusteena olevien luontotyyppien merkittävä heiken-

täminen on kielletty luonnonsuojelulain 64a S mukaan. Heikentämistä voi olla luonto-

tyyppien edustavuuden heikentymisen lisäksi mm. luontotyyppien pinta-alan piene-
neminen. Kaikessa Natura-alueelle sijoittuvassa toiminnassa tulee varmistua luon-
nonsuojelulain mukaisuudesta.  

ELY-keskus katsoo, että vaikutusarvioinnin ja kaavamääräysten puutteellisuuksien 

vuoksi kaavaehdotus ei ole riittävä turvaamaan Mäntänvuoren Natura 2000-alueen 
suojeluarvojen säilymistä.  

Yksityiset luonnonsuojelualueet täydennetään kaava-aineistoon. Samoin 
Mäntänvuoren SL-alueen rajaus tarkistetaan. 

Kaavaselostusta täydennetään koskien kaavan vaikutuksia Natura-aluee-
seen. Kaavaan osoitetun ulkoilureitin sijoittuminen kokonaisuudessaan ole-
massa olevalle polkureitistölle tarkistetaan. Natura-alueen merkintätapa 
kaavassa pidetään nykyisellään, ja siihen täydennetään viittaus luonnon-
suojelulakiin. 
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Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaaminen edellyttää säilytettäväksi 
riittävän kokoisia, yhtenäisiä ja hyvälaatuisia elinympäristöjä, joissa on myös riittä-
västi ruokailupuita, riittävää suojapuustoa lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympä-
rillä sekä puustoisia kulkureittejä elinympäristöjen välillä.  

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
kielletty luonnonsuojelulain 49 S 1 momentin perusteella. Liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen säilyminen tulee turvata kaavassa osoittamalla riittävän laajat 
puustoiset elinympäristöt rakentamisen ulkopuolelle.  

ELY-keskus on edellyttänyt 25.1.2017 pidetyssä viranomaisneuvottelussa täydennet-
täväksi liito-oravatietoja sekä havaitulta uudelta liito-orava- alueelta (Sammallahti) 
että aiemmilta havaintopaikoilta.  

Sassin vanhan metsän alueen (luo-3, kohde 7) läheisyydessä on liito- oravan elinym-

päristö, jossa on tehty havaintoja liito-oravasta vuonna 2004. Luontoselvityksessä ei 
ole tietoa siitä, että liito-oravan esiintyminen alueella olisi tarkistettu. Kaavaehdotuk-
sessa liito-oravan elinympäristö on osoitettu RM-alueeksi ja eteläosaltaan P-2- alu-
eeksi. Luontoselvitystä tulee täydentää em. liito-oravan elinympäristön osalta, mikäli 
alueelle osoitetaan rakentamista sisältäviä kaavamerkintöjä. Kartoituksen tulokset tu-

lee huomioida kaavassa.  

Sassin lentokentän eteläpuolella on liito-oravan elinympäristö, jossa on tehty havain-
toja liito-oravasta vuonna 2004. Luontoselvityksessä ei ole tietoa siitä, että liito-ora-
van esiintyminen alueella olisi tarkistettu. Kaavaehdotuksessa liito-oravan elinympä-
ristö on osoitettu pohjoisosaltaan P-2-alueeksi. Luontoselvitystä tulee täydentää em. 
liito-oravan elinympäristön osalta, mikäli alueelle osoitetaan rakentamista sisältäviä 

kaavamerkintöjä. Kartoituksen tulokset tulee huomioida kaavassa.  

Pättiniemen metsäalue on inventoitu luontoselvityksen yhteydessä 2016 jolloin alu-
eelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. ELY-keskus toteaa, että yhden maastokäyn-

nin perusteella pitkään (ensimmäiset tiedossa olevat havainnot vuodelta 1995, vii-
meisimmät 2014) liito-oravan käytössä ollutta elinympäristöä lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkoineen ei voida todeta hävinneeksi. Kaavaan osoitetun luo-l-alueen rajausta 
ei ole luontoselvityksessä perusteltu. Siihen ei ole sisällytetty mm. viimeisintä havain-
topaikkaa vuodelta 2014. Luontoselvitystä tulee täydentää Pättiniemen liito-oravan 
elinympäristön laajuuden tarkistamisella. Liito-oravan elinympäristöihin ei tule osoit-
taa rakentamista.  

ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa on edellytetty selvitettä-
väksi liito-oravan puustoisina säilytettäviä kulkuyhteyksiä Pättiniemen liito-orava-alu-
eelta ympäröiviin metsiin sekä osoittamaan nämä säilytettävät kulkuyhteydet kaa-

Liito-oravatietoja on täydennetty sekä Sammallahden että aiempien ha-
vaintopaikkojen osalta. Uusia arvoalueita ei havaittu. 

Kaavaselostusta ja luontoselvitystä täydennetään ja selkeytetään liito-ora-

vien ympäristön osalta, käsitellen myös alueiden liittymistä viheraluever-
kostoon. 

Alue on tarkistettu ja täydennetty ELY-keskuksen pyynnöstä luontoselvi-
tykseen. Selvitykseen täydennetään selkeyden vuoksi karttaesitys asiasta. 

Kaavakarttaan täydennetään liito-oravan kulkuyhteydet Pättiniemen arvo-
alueelta ympäröivään metsään. 

Alue on tarkistettu ja täydennetty ELY-keskuksen pyynnöstä luontoselvi-
tykseen. Asiasta voidaan täydentää selvitykseen karttaesitys. 
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vassa. ELY-keskus toteaa, että liito-oravalle tulee osoittaa kaavassa puustoisina, vä-
hintään 30 m leveinä säilytettävät kulkuyhteydet Pättiniemen liito-orava-alueelta ym-
päröiville metsäalueille.  

ELY-keskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa edellyttänyt kartoitta-
maan liito-oravan nykyinen esiintyminen Alarannan alueella, koska sieltä on tehty ha-
vaintoja lajista 2010. Luonnosvaiheen palauteraportissa kaavoittajan vastineessa on 
todettu, että alueella ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Kartoituksen 
tuloksista ei löydy kuitenkaan tietoja kaavan tausta-aineistona olevasta 2017 päivä-

tystä luontoselvityksestä. Luontoselvitystä tulee täydentää Alarannan alueen liito-ora-
vatietojen osalta.  

Vilppulankosken läheisyydessä olevilla alueilla on kaavan yhteydessä kartoitettu liito-
oravan esiintymistä EL Y-keskukselle tulleen havaintoilmoituksen perusteella. Alueelta 
onkin tehty jätöshavaintoja liito-oravasta luontoselvityksessä esitetyiltä kolmelta osa-
alueelta. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei kartoituksessa kuitenkaan havaittu.  

Vilppulankosken liito-oravan elinympäristöt puuttuvat kaavaehdotuskartalta. Eteläisin 
liito-oravan elinympäristö on osoitettu kaavakartalla AP-alueeksi.  

Luontoselvityksessä todetut liito-oravan elinympäristöt tulee osoittaa kaavaan luo-l-

alueiksi. Liito-oravan elinympäristöön osoitetulla AP-alueella tulee päivittää liito-ora-
van ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen esiintyminen asemakaavoituksen yhtey-
dessä tai mikäli uutta asemakaavaa ei tehdä niin ennen alueen rakentamista ja pui-
den poistoa. 

Kyrönniemellä MA-alueen kautta osoitettu kevyenliikenteen yhteystarve on osoitettu 
hirvenkellon kasvupaikan kohdalle. Havaintotieto on vuodelta 2013. Hirvenkello on 
valtakunnallisesti vaarantunut kasvilaji. Lajin esiintymispaikkaa ei ole huomioitu luon-
toselvityksessä. Hirvenkellon säilyminen tulisi turvata.  

Alarannan metsä on todettu luontoselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. 

Alue on todettu mm. pohjantikan ja valtakunnallisesti silmälläpidettävän kanahaukan 
ruokailualueeksi ja mahdolliseksi pesimäalueeksi. Alue on osoitettu kaavassa luo-3-
alueeksi (kohde 12) ja PIAP-alueeksi. ELY-keskus toteaa, että alueen rakentaminen 
kaavan mukaisesti hävittää alueen nykyiset linnustoarvot. ELY-keskus pitää tärkeänä, 
että alueelle ei osoitettaisi rakentamista. Alue on myös liito-oravalle soveltuvaa 
elinympäristöä.  

Pättiniemessä on todettu 2017 tehdyssä linnustoselvityksessä valtakunnallisesti vaa-
rantuneen lintulajin ruokailualueita ja alueen on todettu sopivan myös lajin pesimä-
alueeksi. Linnun elinympäristö on osoitettu kaavassa T-alueeksi, jossa on luo-3-alue-

merkintä. Uhanalaisen lintulajin elinympäristöön ei tulisi osoittaa rakentamista.  

Vilppulankosken puuttuvat arvoalueet täydennetään kartalle. Selvitystä on 
täydennetty, mutta merkinnät ovat jääneet kaavakartalta puuttumaan. 

Hirvenkellon esiintymästä lisätään maininta luontoselvitykseen. Alueelle 
osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteys on ohjeellinen, ja täsmentyy tar-
kemmassa suunnittelussa. Tällöin huomioidaan Hirvenkello. Asiaa täyden-

netään kaavaselostukseen. 

Alarannan metsän luontoarvoja korostetaan kaavamääräyksessä lisää, sa-
namuotoa täsmennetään. 

Pättiniemen arvoaluekokonaisuus liitetään kaavakartassa viheryhteyksillä 
metsään, jotta liito-oravien kulkuverkosto säilyy. Viheryhteystarpeen mää-

räykseen täydennetään vaatimus 30m levyisestä viheryhteydestä liito-ora-
vien kulkuyhteyksien kannalta tärkeillä yhteyksillä. 

Laaja teollisuusalue voi sisältää joustavasti useita metsäisiä alueita. Kaava-

selostuksen vaikutusten arviointia täydennetään asian osalta. 
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Osayleiskaava-alueella on useita Suomen metsäkeskuksen paikkatietoaineistoihin pe-
rustuvia metsälain 10 S mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joita ei ole kaa-
vassa huomioitu.  

Kaavaehdotusta ei tule hyväksyä ennen kuin on varmistuttu siitä, ettei se ole luon-
nonsuojelulain vastainen. 

Tieto hiljan vapautuneista Metsäkeskuksen aineistoista täydennetään kaa-
vaselostukseen. Aineistot toimivat kaavan informatiivisena tausta-aineis-
tona. Aineisto käytiin läpi ja tuloksena todettiin, että alueella on yksi hyvin 
pienialainen lehtokohde Vilppulassa muuttuvan maankäytön alueella. 
Kohde voidaan asemakaavoituksessa huomioida alueen sisäistä virkistystä 
palvelevana lähimetsänä, joten kaava ei estä kohteen säilymistä. 

Vesihuolto 

Vesihuoltolain (7S) mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tu-
lee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitosten vesijohtoon ja jä-
tevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen 
vuoksi. Lähtökohtana on, että kaikki asemakaava-alueet täyttävät nämä kriteerit. 
Osayleiskaavassa esitettyjen uusien alueiden vesihuoltopalvelut tulee ottaa huomioon 
toiminta-alueiden kattavuudessa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden hyväksymis-

käsittelyssä on mahdollista esittää tavoitteellisella aikataululla toiminta-alueiden eri 
osien saattaminen vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin ja siten sitoa alueen tulevaan 
yhdyskuntakehitykseen. ELY-keskus muistuttaa, että vesihuoltolain (BS) mukaan en-
nen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä 
laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja 

alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. 

Merkitään tiedoksi ja välitetään palaute Mänttä-Vilppulan vesihuollon toi-
minta-alueiden rajaamisesta vastaaville viranomaisille. 

Hulevedet 

Hulevesien hallinnasta on annettu kaavassa yleismääräyksiä. Yleismääräyksissä suo-

sitellaan hulevesien hallinnan huomioimista tarkemmassa suunnittelussa. Hallintakei-
noina esitetään kiinteistökohtaisia sekä yleisille alueille sijoitettavia hulevesien hallin-
tamenetelmiä. Kaavaa varten tehdyssä hulevesiselvityksessä (18.11.2015, FCG) on 
esitetty alustavia tilavarauksia yleisille alueille sijoitettaville hulevesien määrälliselle 
ja laadulliselle hallinnalle. ELY-keskus suosittaa, että hulevesien hallintajärjestelmien 
alustavat tilavaraukset yleisille alueille esitetään myös kaavakartalla, jotta varmiste-

taan hulevesien hallinnalle tarvittavien alueiden huomiointi jatkosuunnittelussa.  

Jotta yleiskaavavaiheessa voidaan turvata luontaisten valumauomien toimivuus, tulee 
kaavassa esittää avo-ojien ja purojen sijainti sekä varata niille tilaa. Hulevesiselvityk-
sessä on esimerkiksi esitetty, että Vuohijoen sivuhaarat säilytetään avo-ojina. ELY-
keskus suosittaa, että Vuohijoki ja sen sivuhaarat esitetään kaavakartalla ja niille va-

rataan tilaa. Luontaiset uomat toimivat erinomaisina tulvareitteinä ja niillä voidaan 
hallita hulevesiä laadullisesti. 

Hulevesiselvityksessä on esitetty aluevaraukset erittäin yleispiirteisesti ja 

todettu, että hulevesien hallinnan tarve ja mitoitus tarkistetaan jatkosuun-
nittelussa. Toteutus on mahdollista eri keinoin. Vastaavasti lausunnossa 
esitettyjen valumauomien säilyttäminen on tarpeen. Lausunnossa mainitut 
Vuohijoen sivuhaarat kulkevat peltojen halki ja ovat pitkälti ihmisen muok-
kaamia. Estettä ei niiden muokkaamiselle ole tulevaisuudessakaan, kunhan 
toiminnallisuus osana hulevesiverkkoa säilyy. 

Aluevarausten ja uomien esittämistä kaavakartalla ei näin ollen nähdä tar-
koituksenmukaisena. Jotta selvityksen tavoitteet tulisivat kaavassa esille, 
voidaan kaavan yleismääräykseen kuitenkin täydentää tieto selvityksen 
olemassa olosta ja keskeisistä tuloksista. Lisäksi Vuohijoen ympäristön pie-
nin toimenpitein täydennettävän alueen AP-2 –määräykseen voidaan täy-

dentää tavoite keskeisten hulevesiuomien pitämisestä avoimena, jotta hu-
levesiin liittyvät tavoitteet pysyisivät esillä myös tällä laajalla ilman asema-
kaavaa tiivistettävällä alueilla. 
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1.8 Pirkanmaan Liitto 

20.8.2018 

Pirkanmaan liiton luonnosvaiheen lausunnossa esittämät ohjeistukset voidaan katsoa 
otetuksi huomioon eritasoliittymän, lentokenttä-aluevarauksen rajauksen sekä asu-
kasmäärämitoituksen osalta. Kuten kaavaselostuksessa todetaan, suunnittelualueen 
väkiluvun kasvuun vaikuttaa myös kaupungin sisäinen muuttoliike, joka aiheutuu 
Mänttä-Vilppulan voimakkaasti ikääntyvästä väestörakenteesta.  

Keskustaajaman osayleiskaavan laadinnassa on tärkeänä suunnittelun lähtökohtana 
ollut maakuntakaavan keskeisten tavoitteiden välittyminen osayleiskaavaan. Maakun-
takaavan taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykkeen (kk5) tavoitteiden to-
teutumista tukee Mäntän ja Vilppulan taajamien muodostaman kokonaisuuden hal-

linta, joka ollut yksi keskeinen yleiskaavan teemoista. Taajamien väliä on pyritty jä-
sentämään laadullisesti esimerkiksi vihervyöhykkein. Lisäksi esim. kaupunkiraide 
sekä pyöräily-yhteydet tukevat kestävää liikkumista ja alueen saavutettavuutta, Myös 
asemanseutuun kohdistuvan tiiviin yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteen toteu-
tumista edistää yleiskaavan C-aluemerkinnän määräys: 'lisäksi kevyen liikenteen ver-
koston täydennykset tukevat asemanseudun kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien kehittä-

mistä. 

- 

Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleis-
kaavan valmistelussa on Pirkanmaan liiton luonnosvaiheen lausunnossa esittämät oh-
jeistukset otettu huomioon eritasoliittymän, lentokenttä-aluevarauksen rajauksen 

sekä asukasmäärämitoituksen osalta. Kuten kaavaselostuksessa todetaan, suunnitte-
lualueen väkiluvun kasvuun vaikuttaa myös kaupungin sisäinen muuttoliike, joka ai-
heutuu Mänttä-Vilppulan voimakkaasti ikääntyvästä väestörakenteesta.  

Kaavaselostuksen kuvassa 33 on nostettu esiin maakuntakaavan keskeisten tavoittei-
den välittyminen osayleiskaavaan ja lisäksi maakuntakaavan karttamerkintöjen to-

teutumista osayleiskaavassa on tarkasteltu merkintä kerrallaan. Pirkanmaan liitto pi-
tää arviointitapaa selkeänä sekä maakunnallisia, yhdessä sovittuja, tavoitteita edistä-
vänä.  

Maakuntakaavan taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykkeen (kk5) tavoittei-

den toteutumista osayleiskaavatyössä tukee Mäntän ja Vilppulan taajamien muodos-
taman kokonaisuuden hallinta, joka on ollut yksi keskeinen yleiskaavan teemoista. 
Myös asemanseutuun kohdistuvan tiiviin yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteen 
toteutus on edistetty yleiskaavamääräyksissä sekä kevyen liikenteen verkoston täy-
dennyksillä.  
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Sassin alueen asemakaavoitettavaksi osoitettujen pientalovaltaisten asuntoalueiden 
(AP, AP-3, AP-4) osalta Pirkanmaan liitto katsoo, että kaavamääräyksissä olisi tar-
peen todeta maakuntakaavan yleismääräyksen sisältö, jonka mukaan taajamien ra-
kentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja va-
rata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön. Lisäksi luon-
nosvaiheen jälkeen Sassin alueelle osayleiskaavaehdotuksen osoitetun uuden ja 

pinta-alaltaan laajan Selvitysalue-merkinnän perusteita ja merkitystä tulisi avata kaa-
vaselostuksen osayleiskaavan kuvauksessa.  

Pirkanmaan maakuntakaavassa Vilppulan taajamatoimintojen aluevaraus ulottuu län-
nessä Ajosjärven rantaan. Pirkanmaan liitto toteaa, että Keskustaajaman osayleis-

kaavassa alue on osoitettu ympärivuotisen ranta- asumisen rakennuspaikkoina (AP-
5), mutta pitkän aikavälin tavoitteena tulisi alue myös yleiskaavassa osoittaa asema-
kaavoitettavana alueena.  

Pirkanmaan liitto puoltaa Mänttä-Vilppulan Keskustaajaman osayleiskaavan hyväksy-

mistä edellä esitetyin ohjeistuksin. 

Rantarakentamisen periaatteita on pohdittu kaavaprosessin aikana tark-
kaan. Maiseman ja virkistyksen näkökulmasta on linjattu, että rantaan 
ulottuvaa rakentamista kohdistetaan Sassin laajan niemialueen itäran-
noille, joissa myös vastaranta on pitkälle rakennettu. Länsirannalle jäte-
tään selkeä metsäkaistale uudisrakentamisen ja veden välille. Uusien 
asuinalueiden rantareitit ja kasvillisuus sekä virkistystoiminnot määritel-

lään asemakaavoituksessa. Tämä on yksi peruste myös selvitysaluemerkin-
nän osoittamisessa alueelle. 

Kaavaselostukseen täydennetään perusteita selvitysalueen merkinnästä. 
Alueen rakentaminen voidaan ratkaista erilaisilla kokonaisratkaisuilla, joi-

hin voi liittyä eri tyyppisiä asumista ja matkailua palvelevia toimintoja. Ko-
konaisratkaisussa voidaan asemakaavavaiheessa tehdä esimerkiksi vaihto-
ehtotarkastelua. 

Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2030. Mitoitustarkasteluun perustuva ran-

tarakentamisen osayleiskaavoitus pitää alueen rakentamisen hallittuna. 
Näin säilyy mahdollisuus kaukaisemmassa tulevaisuudessa tarvittaessa 
päivittää osayleiskaavaa ja ohjata alueen rakentamista asemakaavoituksen 
avulla. Ensisijainen tavoite on kuitenkin täydentää keskustaajamaa ole-

massa olevan taajaman suunnalta, mitä nyt esitetty osayleiskaavaratkaisu 
Taajaman länsiosalla toteuttaa. 
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2 EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT MUISTUTUKSET 

2.1 DNA Oyj 

15.6.2018 

DNA Oyj (DNA) on tutkinut osaltaan Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleis-kaa-

vaehdotuksen ja toteamme seuraavaa:  

DNA Oyj:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavaluonnoksen sisältöön. Alueella ei 
ole DNA:n omistamia telekaapeleita. 

- 

2.2 Finsilva Oyj 

18.6.2018 

Finsilva Oyj omistaa suunnittelualueella useita kiinteistöjä, joiden maanomistajana 
yhtiö esittää osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan muistutuksen:  

Kaavamääräykset M ja M-2 

Metsälaki ja luonnonsuojelulaki ohjaavat metsien käyttöä metsätalousvaltaisilla alu-
eilla. Metsänkäsittely ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden metsälain ja sertifi-
ointivaatimusten perusteella, eikä monimuotoisuuteen ja maisema-arvoihin liittyviä 

määräyksiä voi ottaa esille kaavamääräyksissä metsätalousvaltaisilla alueella.  

Kaavamääräykset tulisi olla seuraavassa muodossa: 

M: Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Uusi asuinrakentami-

nen on sijoitettava olemassa olevan asutuksen tai tiestön yhteyteen aluevarausmer-
kinnän pääkäyttötarkoitusta vaikeuttamatta. Rakennusten tulee sijoitukseltaan ja ul-
komuodoltaan sopeutua ympäristöönsä. Ranta-alueella (ra) sallitaan maa- ja metsä-
talouteen liittyvä tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen. 

M-2: Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Uusi asuinrakenta-
minen on sijoitettava olemassa olevan asutuksen tai tiestön yhteyteen aluevaraus-
merkinnän pääkäyttötarkoitusta vaikeuttamatta. Rakennusten tulee sijoitukseltaan ja
ulkomuodoltaan sopeutua ympäristöönsä. Alueella on sallittua ulkoilureittien ja niihin
liittyvien rakenteiden rakentaminen, kun rakentamisesta on ensin sovittu maanomis-
tajan kanssa.

Kaavaehdotuksessa esitetty määräys muotoiltiin huomioiden maankäyttö- 
ja rakennuslain viimeaikainen uudistus, jossa rajoitetaan maisematyölu-
paa. Merkinnässä haluttiin kuitenkin nostaa informatiivisesti esiin hyvänä 

toimintatapana metsänhoitoon liittyviä monimuotoisia keinoja. Määräystä 
voidaan kuitenkin muokata metsänhoidon osalta Finsilvan ehdottamalla ta-
valla. 
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Kälvin alue 

Finsilvan kiinteistöjä: 508-405-19-41, 3-238, 5-5, 5-7, 4-656, 4- 657 

Ulkoilu- ja ratsastusreitit 

Kaavaehdotuksessa on osoitettu useita erilaisia reittejä: ulkoilureitti, ulkoilureitin yh-
teystarve, ratsastusreitti, moottorikelkkailureitti, uusi metsälatureitti. Finsilva ei hy-
väksy sitä, että sen maille suunnitellaan tällä tarkkuudella reitistöä ilman sopimuksia. 

Ulkoilureitistöistä ja muista edellä mainituista reiteistä pitää sopia maanomistajan 
kanssa sopimusteitse, eikä reittien osoittaminen laajalle metsäalueelle kaavoituksen 
keinoin ole tarkoituksenmukaista eikä liity taajamatoimintojen maankäytön suunnit-
teluun.  

Finsilva ei hyväksy ulkoilu- ja muiden reittien osoittamista kaavamääräyksinä tai so-
pimusteitse yhtiön omassa käytössä oleville ja rakentamilleen metsäautoteille. Ul-
koilu- ja muiden reittien osoittaminen metsäautoteille estää metsätalouskäyttöä, ai-
heuttaa metsässä liikkujille vaaratilanteita ja kohtuutonta haittaa maanomistajalle. 
Reitit pitää suunnitella yhteistyössä maanomistajan kanssa ja sijoittaa tiestön ulko-
puolelle, eikä edes ohjeellisena osoittaa niitä metsäautoteille.  

Kaavaehdotuksen reittimerkintöjen tulisi perustua sopimuksiin, eikä tällä hetkellä kai-
kista kaavaehdotuksessa osoitetuista reiteistä ole sopimuksia. Selvitysaineistosta ei 
ilmene ulkoilureittien osalta reittien tarve, arvio käyttäjämääristä, toteutustapa, to-
teutusaikataulu, vastuutahot eikä korvauskäytännöt. Myös arviot oikeudellisista, ta-
loudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista puuttuvat. 

Ratsastusreitti tulee poistaa kokonaan kaavakartasta ja -määräyksistä, koska ratsas-
tusreitit perustetaan erillisin sopimuksin. Viittaus ratsastusreitin ja virkistyskäytön 
huomioon ottamisesta metsätalouden toiminnassa on epämääräinen ja turhaa sään-
telyä.  

Ulkoilureitin käyttötavan tarkempi määrittely kaavamääräyksessä ei ole tarpeellista, 
koska reitin käyttötavasta on sovittava erillisessä sopimuksessa. Reitistön kaavamää-
räyksissä ei voi olla ohjeita metsätalouden toimenpiteille, koska niistäkin sovitaan 
tarvittaessa sopimusteitse ja metsätaloutta ohjaa erillinen lainsäädäntö. 

luo-2 nro 22 Kälvinvuori 

Kälvinvuoreen on perustettu yksityisiä luonnonsuojelualueita (suojelualuetunnukset 
YSA239158 ja YSA233817), jotka voidaan merkitä osayleiskaavaan suojelualueina. 

Muistutuksen liitteenä on suojelualueita koskevat päätökset. Koska suojelua vaativat 

Kaavassa on esitetty tavoitteellinen ulkoilureittien verkosto. Alueella on 
useita maanomistajia, joiden kanssa reittien tarkemmista linjauksista käy-
dään keskustelua ja tehdään tarvittaessa sopimuksia. Kaavalla edistetään 

yhtenäisen reittiverkoston luomista ja ehkäistään toimintojen välisten risti-
riitojen syntymistä. Virkistysverkosto liittyy elimellisesti osaksi taajamaa ja 
on osa taajaman asukkaiden, työntekijöiden ja esimerkiksi matkailijoiden 
toimintaympäristöä. Tavoite ulkoilun tarpeista alueella nousee esille sekä 
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 että Mänttä-Vilppulan vuonna 2011 
laaditussa kehityskuvassa. Verkoston täsmällisemmät maastolinjaukset 

päätetään tarkemmassa suunnittelussa ja sopimusten yhteydessä. Kaava-
määräyksiin täydennetään tämän vuoksi myös ulkoilureitti-määräykseen 
tieto siitä, että merkinnän sijainti on ohjeellinen. 

Alueen maankäytön ohjaamiselle on ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi pe-

rusteltu tarve. 

Uudet luonnonsuojelualueet täydennetään kaavakartalle. 
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luontoarvot ja alueiden rajaukset on käyty läpi ELY-keskuksen asiantuntijoiden 
kanssa suojelualuesopimusten valmistelun yhteydessä, luo-2 kohde 22 on tarpeeton. 

kp. vanhat rajapyykit 

Kulttuuriperintö tulee otetuksi huomioon muinaismuistolain ja metsälain nojalla. Muu-
tama edustava esimerkki vanhoista rajapyykeistä riittää kp-kohteeksi osayleiskaa-
vaan. Kaikkien inventoitujen rajapyykkien merkitseminen kp-kohteeksi ei ole tarkoi-
tuksenmukaista kaavateknisesti eikä edistä rajapyykkeihin liittyvän kulttuuriperinnön 

vaalimista niiden merkityksen vaatimalla tavalla, vaikka rajapyykit olisi inventoitu 

kattavasti. 

Kaavassa on esitetty nimenomaisesti sarja edustavia esimerkkejä rajapyy-
keistä, joita on kaava-alueella enemmänkin. Pirkanmaan maakuntamuseo 
on nostanut esitetyt esimerkit merkittäviksi kaavaan. Kaavatyössä on siis 

tehty jo kuten Finsilva lausunnossaan esittää. 

Kannusniemi ja Sassin alue 

Ehdotuksen mukainen osayleiskaavaratkaisu antaa hyvät lähtökohdat myöhempään 
asemakaavoitukseen. RM-kortteleiden osalta Finsilva ehdottaa kaavamerkinnän 
muuttamista esim. muotoon RM/AP, joka mahdollistaisi joustavamman asemakaavoi-
tuksen markkinoiden kysynnän mukaan. Kuivan maan kortteleiden yhteyteen olisi 
syytä osoittaa uimaranta-, laituri- ja venevalkama-alueita.  

Kannusniemen ja Sassin koko laajempi niemi on kaavoitettu sekä asumi-
selle että matkailulle. Nyt esitettyä toimintojen jakaumaa tukevat ennus-
teet kaupungin asukasmäärän kehityksestä. Rantojen toimintoja on esi-
tetty siinä määrin kuin mahdollista. Osa Sassin lentokonseptialueen poh-
joispuolista aluetta on osoitettu selvitysaluemerkinnällä, joka mahdollistaa 
asumisen lisäksi erilaiset aluetta palvelevat toiminnat kuten uimarannat, 

laiturit ja venevalkamat. Kaavaratkaisussa on noudatettu pitkälle Sassin 
Master Plan-hanketta. RM/AP –muutosta ei nähdä kaavakartalla perustel-
tuna. 

Mäntänvuori  

Finsilvan kiinteistöjä: 508-405-2-767, 2-766, 2-604 

Kapea V-alue Sairaalantien varressa on keinotekoinen, selvempi olisi esim M-mer-
kintä. Vastineessa todetaan: "Sairaalantien varrelle osoitetun virkistysalueen kaava-
määräystä tarkistetaan tarkoituksenmukaisemmaksi", mutta ehdotuksessa on edel-

leen V.  

Mäntänvuoren suojelualue rajautuu Sairaalantiehen, mutta kaavaehdotuksessa em. 

V-alueen kohdalla rajaus menee tien länsipuolelle.

FInsilva Oyj:llä ei ole muuta muistutettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. 

V-aluemääräys perustuu tarpeeseen ohjata alueen luonnonhoitoa.

Suojelualueen rajaus kartalla tarkistetaan. 
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2.3 Suomen metsäkeskus 

25.6.2018 klo 16 jälkeen 

Metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luet-
tavilla alueilla (MetsäL 2§). Metsälaki ei ole voimassa luonnonsuojelulain nojalla muo-
dostetuilla suojelualueilla eikä kaavoissa suojelualueeksi osoitetuilla alueilla. Oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan alueella metsälaki on voimassa metsän hoitamisen ja käyt-
tämisen osalta maa- ja metsätalousalueeksi (M, MU, MY sekä muut M-alkuiset) tai 

virkistyskäyttöön (V, VL, VU, VR sekä muu V-alkuiset) osoitetuilla alueilla. 

Suomen metsäkeskus korostaa, että kaavamääräyksiä tulee soveltaa niin, että met-
sälain sekä maankäyttö- ja rakennuslain välillä ei synny päällekkäisyyksiä. On hyvä, 
että kaavamerkinnät ovat yksiselitteisiä, eikä maanomistajia velvoiteta hakemaan 

esimerkiksi maisematyölupaa metsien hoitotoimenpiteille alueilla, joissa metsälaki on 
voimassa. 

Kaavavalmistelussa tulee huomioida myös uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, jolloin 

maisematyölupaa ei enää voida edellyttää M –alkuisilla kaavamerkinnöillä rajatuilla 
alueilla. 

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on huomioitu kaavoituksessa. Huomiota 

on kiinnitetty siihen, mitkä metsäisistä alueista on merkitty M-alkuisilla ja 
mitkä V-alkuisilla merkinnöillä. 

2.4 Metsähallitus 

12.6.2018 

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 kor-
jata myös Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaan vesialueeksi. 

Kotalammi tarkistetaan osayleiskaavaan vesialueeksi. 
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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. 

Osayleiskaavatyön aikana on tehty tunnustelevia viitesuunnitelmia Lam-
pisenniemen ympäristöstä. Suunnitelmassa on nähty kokonaisuutena vir-

kistystoimintojen vyöhyke, joka ulottuu urheilukentältä rannan suuntaan. 
Esitetty täydennysrakentaminen olisi viitesuunnitelman vastaista. 

Palaute ei aiheuta muutostarvetta kaava-aineistoon. 

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

25.6.2018 

Asemakaavaluonnos 

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 asema-

kaava 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 
laatimisesta 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 
kanssa. Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyi myös kaavaratkaisun, kun läntisin tontti 
poistettiin rannanläheisessä korttelissa, eli tontit vähennettiin viidestä neljään. Vii-

meinen neuvottelu pidettiin 4.6.2013. Asia jätettiin sen jälkeen odottamaan tilayhty-
män ja Serlachiuksen taidesäätiön neuvotteluja alueiden käytöstä ja jo kaavoitetun 
alueen luovutuksen ehdoista. Sopimusta ei ole vielä neuvoteltu valmiiksi. 

Tilayhtymä jätti 25.1.2016 huomautuksen osayleiskaavaluonnoksesta. Muistutuk-

semme on otettu huomioon nyt nähtävillä olevassa ehdotuksessa osittain mutta tär-
kein muutosvaatimuksemme eli asemakaava ehdotuksen mukaista rannanläheistä 
korttelia, jossa oli neljä asuintonttia, ei ole huomioitu. Palauteraportissa 1.11.2016 oli 
ehdotettu, että huomautus hyväksytään ottaen huomioon maisemalliset näkökohdat. 

Nyt esillä olevan osayleiskaavaehdotus poikkeaa edelleen laaditusta asemakaavaeh-

dotuksesta, jonka pääratkaisuista kaupunginhallitus on 28.1.2013 tehnyt periaate-
päätöksen. Kaupunginhallitus oli jo 19.11.2012 päättänyt osayleiskaavan aluerajauk-
sesta, joten Joenniemen asemakaavan periaatepäätös on katsottava sitovaksi lähtö-
kohdaksi osayleiskaavoitukselle tältä osin. Joenniemen tilaan kuuluvat ranta-alueet 
(0,73 km) ovat kaikki osoitettu rakentamattomiksi MY-alueiksi venevalkamaaluetta 
lukuun ottamatta. Osayleiskaavaehdotuksessa on muualla Mäntän keskusta-alueella 

kylläkin osoitettu uutta rakentamista yksityisille ranta-alueille. Maanomistajien tasa-
puolinen kohtelun takia vaadimme, että asemakaavaehdotuksen mukainen pieni ran-
nanläheinen korttelialue Joenniemen tilayhtymään kuuluvilla alueilla, osoitetaan 
osayleiskaavassa (nro 1 oheisella liitekartalla). Ei ole myöskään maisemallisia syitä 

Joenniemen tilayhtymän alueella on ollut vireillä vuosina 2011-2013 ase-
makaavoitus, jossa tilayhtymän alueelle on ollut tarkoitus osoittaa voi-
massa olevan yleiskaavan mukaista rakentamista alueelle. Kaavoituksesta 
laadittiin erillinen sopimus 1.3.2012. Sopimus on sittemmin rauennut, eikä 
uutta sopimusta kaavoituksesta ole laadittu. 

Joenniemen itäisen alueen asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli 
nähtävillä 16.5.-15.6.2012 välisenä aikana. Asemakaavaluonnoksessa oli 
esitetty alueelle liike- ja toimistorakennusten korttelialueita ja omakotialu-
eita. Ranta-alueelle oli esitetty neljä omarantaista omakotitonttia. Pirkan-
maan Ely –keskus totesi 18.10.2012 valmisteluaineistosta antamassaan 

lausunnossa, että kaavassa Lemmenpolun ranta-alueelle sijoitettu AO –
kortteli tulee poistaa ja vastaava määrä tontteja voidaan sijoittaa muiden 
korttelien yhteyteen. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi lausunnossaan 
29.6.2012, ettei se puolla asemakaavassa esitettyä kaavaratakisua ranta-
rakentamisen osalta. Myös Pirkanmaan liitto totesi 14.6.2012 antamassaan 

lausunnossa, että maakuntakaavan yleismääräys rakentamattomien ranta-
alueiden säilyttämisestä pääsääntöisesti rakentamattomina ja että jatko-

suunnittelussa omakotitonttiin sijaintia tuleekin jatkosuunnittelussa arvi-
oida tarkemmin. Palautteesta huolimatta kaupunginhallitus totesi kokouk-
sessaan 28.1.2013 § 34, että kaupunginhallitus ei näe tarpeellisena ranta-
tonttien poistamista. Kaavoituksen jatkaminen olisi edellyttänyt uuden MRL 
91b § mukaisen maankäyttösopimuksen laatimista koskien kaavoituskus-
tannusten korvaamista ja kunnallisteknisiin kustannuksiin osallistumista. 
Sopimukseen näistä kustannuksista ei päästy, joten alueen asemakaavoi-

tusta ei ole jatkettu. 

Yleiskaavaehdotusta laadittaessa on rantarakentamista pohdittu laajemmin 
kokonaisuuden kannalta ja pyritty säilyttämään sellaiset ranta-alueet ra-
kentamattomina (vertaa Ala-rannan alue Joenniemen tilayhtymän läheisyy-
dessä), joiden mantereen puolelle osoitetaan laajemmin asuinrakenta-

mista. Myös ranta-alueet, joille sijoittuu virkistyksellisiä arvoja, on pyritty 
jättämään rakentamisesta vapaaksi. Alueelle kulkee koko taajaman virkis-
tyksen kannalta merkittävä reitti Lemmenpolku, jolla halutaan turvata vir-
kistysarvot, eikä tuoda reittiä risteävää autoliikennettä alueelle. 
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korttelin poisjättämiselle, koska tulevat rakennukset eivät näy museoalueelle eikä 
Lemmenpolullekaan, kun ne suunnitellaan ja sijoitetaan hyvin. Edessä oleva Piskan-
saari on myös Joenniemen tilayhtymän omistuksessa, joten korttelilla ei ole haitallisia 
maisemavaikutuksia kenellekään.  

Kuten asemakaavaneuvotteluissa aikoinaan sovittiin, tilayhtymä hyväksyy myös Lem-
menpolku nimisen ulkoilureitin/taidepolun suunnittelun ja rakentamisen Joenniemen 
alueen halki korvauksetta, kun asemakaavaehdotuksen mukainen maankäyttö hyväk-
sytään alueelle. Tämä pätee nyt myös oikeusvaikutteisen osayleiskaavan osalta. 

Rantojen käytön periaatteista käytiin keskustelua kaupunginhallituksen ko-
kouksessa 10.12.2018. Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaavan uudel-
leen valmisteluun sillä evästyksellä, että Joenniemen tilayhtymän ranta-
alueelle osoitetaan rantatontit kaupunginhallituksen 28.1.2013 tekemän 
päätöksen mukaisesti. Tämä pienialainen kortteli on lisätään kaavan B-
karttalehdelle, ja sille muotoillaan kaavamääräys, jossa edellytetään ympä-

ristön virkistyksellisten ja maisemallisten arvojen huomioon ottamista alu-
een suunnittelussa. 

LP-alue 

LP-alue, joka esitettiin piennettäväksi asemakaavan mukaisesti, on nyt osayleiskaa-
vaehdotuksessa, jostain ihmeellisestä syystä, muutettu LV-alueeksi eikä aluetta ole 
pienennetty. Ei ole mitään perusteluja eikä tarvettakaan tällaiselle laajalle kulttuuri-

maisemaa pilaavalle venevalkamalle museoalueen vieressä Lemmenpolun varrella. LV 
–alue tulee ehdottomasti poistaa. Pieni P-alue asemakaavan mukaisesti voi osoittaa
osayleiskaavassa, kuten huomautuksessa aikoinaan esitimmekin (nro 2 liitekartalla).

Virheellinen LV-merkintä poistetaan. 

Yllä esitettyyn viitaten, edellytämme, että osayleiskaavaehdotus tarkistetaan yllä esi-

tetyllä tavalla. Karttapiirros muutosehdotuksesta on liitteenä.  
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2.6 Osallinen 

25.5.2018 

Umpimähkään eteläpuolella olevan niemen kohdalla viitataan kartassa ja seliteteks-
tissä eri LUO - luokkaan. Selvyyden vuoksi halutaan varmistaa ja saada vastaus, että 
LUO- merkintä luokassa 2 tai 3 on yhteneväinen kartassa ja selitteessä, sekä maan-
omistajalle 7.12.2016 annetun vastauksenmukaisesti merkintä ei tule häiritsemään 
tai rajoittamaan maanomistajan maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kuten matkai-

lun ja mökkivuokrauksen tai muiden palveluiden harjoittamista. 

Kartan ja selitetekstin luokitus on kohteessa sama. Kyseessä on Iso Kan-
gasjärven laskuojan lehto, joka kuuluu kaava-alueen paikallisesti arvokkai-
siin lintualueisiin. Arvokkaiden lintualueiden käyttöä suunniteltaessa ja to-
teuttaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tär-
keiden elinympäristöjen säilyttämisedellytykset. Kaava ei estä matkailun ja 

mökkivuokrauksen harjoittamista, mutta ympäristöön tehtävissä muutos-
toimenpiteissä merkintä saattaa aiheuttaa rajoituksia. Tavoitteet tärkeiden 
lintualueiden säilyttämisestä kuitenkin laajemmassa mittakaavassa edistä-
vät etenkin luontomatkailutoimintaa Mänttä-Vilppulassa. 

Umpimähkään eteläpuolella sijaitsevassa niemessä on olemassa oleva rakennus-
paikka, jolla sijaitsee rakennus. Kartassa tätä ei ole merkitty. Maanomistaja pyytää 
myös tähän vastauksen, miten muuten kuin kaavaan olemassa oleva rakennuspaikka 
merkitsemällä varmistetaan, että rakennusoikeus ja rakennuspaikka säilyvät maan-
omistajan ja viranomaisten tiedossa ilman katkoksia? 

Rekisterien ja karttojen perusteella rakennusta, johon palautteen antaja 
viittaa, ei ole olemassa. Asiasta on käyty keskustelua palautteen antajan ja 
kaavoituksen välillä. 

2.7 Osallinen 

14.6.2018 

Kiinteistön 508-405-0004-0577-6 Tuuliniemi, tiesuunnittelut erittäin epäselvät. Kar-

tasta ei erota, onko musta, punainen, suora vai pallollinen polku. 

Ainoa selvyys asiaan tulee olla, että yksityisomistuksen alueelle ei tule rakentaa ylei-
seen käyttöön olevia teitä eikä rakennuksia. Mikäli suunnittelut jatkuvat, niin asema-
kaavaan pitää tulla muutos, puistoaluenimike ja rakennuskielto poistuvat. 

Omistajina Mirjami Koivula ja Marjatta Latonen vastustamme tällaista suunnittelua 
yksityisomistuksen alueelle. Tällaisella suunnittelulla saadaan ns. laillinen lupa mennä 
yksityisalueelle. Syntyy houkutuksia luvattomiin tekoihin. 

Mielestämme perusoikeuksia jo rikotaan. Mäntästä löytyy polkujen ja teiden paikkoja 
vaikka kuinka, mutta konsulteille on ehkä näytetty lähitienoo, ettei eksy Myllyran-
nasta Vuolleniemeen ja sieltä Kannuslahteen sekä Sassiin tulevalle lentokentälle. Ul-
koilureitit ja kevyenliikenteen väylät eivät kuulu yksityisten pihoihin ja pihojen halki 
kuljettavaksi. 

Tarttasensaareen on osoitettu yksi liikkumisjärjestelyitä koskeva viiva. Pu-

naisella avopalloviivalla tarkoitetaan ulkoilureitin yhteystarvetta. Reitin si-
jainti ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Tarttasensaari on osoitettu kaavassa uutena tai olennaisesti muuttuvana 
alueena. Vihreä reunaväri ja merkinnän osa V liittyvät virkistyskäyttöön. 

AP-merkintä puolestaan asumiseen. Kaavamääräys tarkistetaan kaava-ai-
neistoon siten, että määräys yhdistää V ja AP-merkintöjen käyttötarkoituk-
set. Asiasta on käyty keskustelua kaava-aineiston nähtävilläolon aikana. 

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.  Toimintojen yhteensovittami-
sen keinot ratkaistaan tarkemmin asemakaavassa. Tällöin määritellään 

myös tarkempi ulkoilureittiyhteyden sijoittuminen siten, että se tukee 
mahdollisimman hyvin sekä yleisen ulkoilun että kiinteistönomistajien 
etuja. 

makter
Viiva    
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Osayleiskaavaan yleisötilaisuuteen 22.5.2018 minulla ei ollut mahdollisuutta osallis-
tua. Tarttasensaaren kiinteistön (50-405-4-577 Tuuliniemi) kartasta ei oikein pääse 
suunnitelmasta selville, mikä tie nyt on suunnitteilla?, ulkoilureitti, ulkoilureitin yh-
teystarve, ratsastusreitti yms. ,Mikään näistä  meidän omistajien näkökulmasta ei yk-
sityisomistusalueelle tule kysymykseenkään. 

2.8 Sagax Finland Asset Management Oy 

15.6.2018 

Tämä muistutus koskee Mänttä-Vilppulan keskustataajaman suunnitteilla olevan 
osayleiskaavaehdotuksen alueella sijaitsevaa kiinteistöä 508-1-182-5 (Puistokatu 10) 
koskevaa kaavamerkintää. 

Varmuuden vuoksi näkisimme aiheelliseksi tarkentaa merkinnät niin, että kiinteis-
tössä voi varmuudella jatkossakin toimia paikallisia palveluita tarjoava päivittäistava-
rakauppa. 

Nykyinen voimassa oleva kaava vuodelta 1988 asettaa kyseisen kiinteistön merkin-

nällä "KL" liikerakennusten korttelialueeksi ja suunnitellussa osayleiskaavaluonnok-
sessa kiinteistön vaikutuspiirissä on kaavamerkintä "AK" kerrostalovaltainen asuin-
alue. Kaavamerkinnän "AK" selitteen ohessa lausutaan "alueelle saa sijoittaa työtiloja 
ja asumista palvelevia lähipalveluita", joka luo tulkinnanvaraa merkinnän alaisen alu-
een käyttötarkoitukselle. 

Näin ollen kiinteistön 508-1-182-5 (Puistokatu 10) omistaja Sagax Temple Portfolio 2 
Oy vaatii täsmällisempää kaavamerkintää osayleiskaavaan, jotta uusi osayleiskaava 
ei loisi esteitä esimerkiksi päivittäistavarakaupan sijoittumiselle kiinteistöön. Liit-
teessä1 kuvattu voimassa olevan kaavan ja suunnitteilla olevan osayleiskaavan eroa-

vaisuus kyseisen kiinteistön osalta. 

Alue päivitetään kaavakartalla muotoon AL: Asuin-, liike- ja toimistoraken-

nusten korttelialue. Merkintä takaa vapaammin mahdollisuuden kehittää 
kiinteistöä jatkossakin myös palvelutoiminnoille. 
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2.9 Osallinen 

15.6.2018 

alueet no: 508-401-3-351 ja 508-401-3-347 palautettaisiin alkuperäisen kaavaluon-
noksen mukaisesti, M maatalous-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 

Kaavaehdotuksessa esitetyillä merkinnöillä on tavoiteltu asuintaajaman ja 
ratsastuskeskuksen kehittymismahdollisuuksia. Näiden osalta kaavaehdo-
tukset ovat kiinteistönomistajan kannalta M-merkintää sallivammat. Lin-
jauksena kaavaehdotuksessa on esitetty rannanläheiset taajamametsät 
virkistysaluemerkinnällä. Merkintä voidaan kuitenkin palauttaa maa- ja 

metsätalousalueeksi kuten kaavaluonnoksessa. 
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2.10 Osallinen 

18.6.2018 

Pyynnöstä toimitetaan seuraava seloste  

TALVELLA 2017 – 2018 TEHTY METSÄTIEN PERUSTAMINEN 

Mänttä‐Vilppulan alueella sijaitseva metsätila 508‐401‐3‐299 siirtyi omistukseemme 

kesällä 2017. Suurta hoitovelkaa lähdettiin saman tien korjaamaan ja metsää alettiin 
hoitaa. Yhtenä metsän hoitokeinona oli metsätien perustaminen Poukan tien varressa 
(pohjoispuolella) olevalle palstalle, jotta siellä voisi tehdä polttopuita.   

Metsää raivattiin tiepohjasta syksyllä 2017 ja kevättalvella 2018 kaivinkone kävi te-
kemässä maansiirtotyöt. Tie perustettiin siirtämällä ojien kaivuumaat tiepenkaksi, eli 
maata siirreltiin, mutta ei viety pois.   

Tielinjalla ollut 1980 –luvulla palaneen talon raunio maisemoitiin samalla kaivamalla 

se osaksi tiepohjaa.   

Nyt kaavoitusvaiheessa meille uutena asiana selvisi, että alueelle hahmotellaan uutta 
muinaisjäännöskohdetta. Alueella sijaitseva vanha kaivo aiottiinkin toki jättää siihen. 
Se on saanut turvallisuussyistä kannen. Peltikattoinen talousrakennus on tarkoitus 
maisema‐ ja turvallisuussyistä purkaa pois. Sen purkutöissä ei tarvitse maata kaivaa. 

Sitä vastoin raunio on nyt jo maisemoitu. Siltä osin ei ole tarvetta enää maansiirtotöi-
hin.   

Tulevaisuudessa maansiirtotarpeita kohteessa voi tulla viemärin sekä data‐ ja säh-

köinfran rakentamistarpeiden vuoksi. Tästä ei ole olemassa vielä päätöstä. 

Aluella tehty rakentaminen merkitään tiedoksi kaavoituksen käyttöön. Kiin-

teistönomistajilla ei ole ollut tietoa arkeologisista arvoista. Arvomerkintä 
säilytetään kuitenkin kaavakartalla aiempaan tapaan. 
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2.11 Osallinen 

19.6.2018 

Asiani koskee Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaehdotusta. 

Pyydän ystävällisesti, että muuttaisitte Ylä-Ajos tilaan (r:no 508-401-2-641) kohdis-

tuvan P/AP alueen maatalouskäyttöön, jossa sijaitsee maatilan päärakennus ja ta-
louskeskuksen ympärillä pieni peltoalue. Tämä virheellisesti merkitty P/AP alue kos-

kee todennäköisesti Ylä-Ajoksen vieressä olevaa Pihlajamäki nimistä tilaa, jossa si-
jaitsee Evankelistien lomakoti. 

Lisäksi Ajosharjuntien ja nykyisen maantien välinen pelto- ja metsäalue on merkitty 

virheellisesti AP-5 alueeksi. Tämä alue on elintärkeä tilan toimintojen kannalta ja tu-
lisi ehdottomasti säilyttää maa- ja metsätalous käytössä. 

Kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti vieraili tilallamme 13.6. 2018 ja hyväksyi yllä ole-
van ehdotelman. Muutokset kirjattiin vierailun aikana osayleiskaavan karttalehdelle. 

Sortin pyynnöstä kirjasin muistutukset vielä tähän viestiin. 

Ohessa myös kartalle piirretty muutosalue. 

Kaavamääräys tarkistetaan. Alueen kaavamääräys vaihdetaan muotoon M: 

maa- ja metsätalousalue. Tilakeskuksen ympäristö osoitetaan merkinnällä 
AM: Maatilakeskuksen alue. AM-aluemerkintä sallii maa- ja metsätalouden. 

Ylä-ajokselle on myös jo aiemmin muotoiltu erityismääräys koskien arvo-
kasta pihapiiriä ja peltomaisemaa säilytetään kaavassa. 
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2.12 Osallinen 

19.6.2018 

Osa omistuksessani olevasta metsäkiinteistöstä Kuoppala (508-408-1-115) on mer-
kitty Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaehdotukseen "maisemallisesti 
arvokkaaksi peltoalueeksi" (MA). Kyseinen "pelto" ei ole ollut viljelykäytössä n. 10 
vuoteen ja se on kasvanut umpeen. Suunnitelmissa ei myöskään ole pellon viljely-
käyttöä. Mielestäni koko kiinteistö tulisi merkitä "maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu-

eeksi" (M). 

MA-merkintä alueella perustuu kaava-alueella 2014 laadittuun maisemasel-
vitykseen. Selvityksessä peltoalue todetaan maisemakuvallisesti erittäin 
tärkeänä. Alue suositellaan säilyttämään avoimena ja mahdollinen vähäi-
nen rakentaminen on ohjattava alueen reunoille. Itäinen reuna on osoitettu 
maisemallisesti tärkeänä metsän reunavyöhykkeenä. 

Kaavoitus on tarkistanut tilanteen lähemmin, ja todennut, että peltoaukean 
pohjoisosa on kasvanut umpeen. Kaavakarttaa tarkistetaan tämän osalta 
rajaamalla pohjoisin alue MA-alueesta pois. 
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2.13 Osallinen 

21.6.2018 

Koskien tilojen 508-401-3-214, 508-401-3-215 ja 508-401-3-219 yhdistämisellä saa-
tavaa rakennusoikeutta rantasaunalle Ajosjärven rannalla. Alue on kaavaehdotuk-
sessa merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, mutta uusia rakennuspaikkoja ei ole mer-
kitty yhtään. Ristiriita on ilmeinen, sillä rakentamatonta aluetta maantien varressa ja 
järven rannalla on yhteensä noin kaksi hehtaaria.  

Tiedusteltuani asiaa kaavoittajalta, sain kuulla, että rakennusoikeus määräytyisi kan-
tatilan (Kallioniemi 508-401-3-222) mukaan. Puron lounaispuolella sijaitsevat Suikki 
ja Vanhakylä eivät ole kuitenkaan kuuluneet Kallioniemeen, vaan ovat olleet erillisenä 
tilana (Vanhakylän nimellä), joka on aikoinaan lohkottu 1900-luvun alussa Peltolan 

tilasta.  Tässä tapauksessa Peltolan tila on katsottava kantatilaksi, jonka mukaan ra-
kennusoikeus pitäisi määräytyä.  

Tiedusteluuni rantasaunan rakennusoikeudesta järven rantaan sain kuulla, että mikäli 
olisi vanha rakennuspaikka, voisi rantasaunan rakentaa. Alun pitäen entisten raken-
nustarkastajien ohjeiden mukaan on ollut tarkoitus yhdistää tilat Vanhakylä ja Suikki 

sekä lohkoa Sepän tilasta vanha kesämökki Myllypuron itäpuolelta ja liittää se tähän 
kokonaisuuteen. Tällöin täyttyisi ehto vanhasta rakennuspaikasta ja rakennuslupa 
rantasaunalle voitaisiin myöntää.  

Osayleiskaavaehdotuksessa on rantatonttien (508-401-3-214/2 ja 508-401-3-215/2) 

edessä oleva rantaviiva vedetty karkeasti suoraksi, jolloin vesijättöalueen pinta-alaksi 
tulisi noin 500 m2, jossa kasvaa puustoa. Todellisuudessa vesijättöalue on aivan nie-
men kärki eli noin 50 m2. Tällä asialla on merkitystä vesijättöalueen lunastuksen yh-
teydessä, mikäli rantasaunalle myönnetään rakennuslupa. Rantatonttien yhdistämi-
sellä ja vesijättömaan lunastamisella, olisi yhteispinta-ala noin 2000 m2.  

Rantamitoitus on tarkistettu. Emätilaselvityksen, rantaviivan muunnon ja 
vyöhykejaon lopputuloksena on tehty mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat 
tuottavat ns. laskennallisen rakennusoikeuden, eli määrittävät kaavassa 
osoitettavien uusien rakentamismahdollisuuksien kokonaismäärän, joka si-
joitetaan kaavaan, ellei muita esteitä ole.    

Uusien laskennallisten rakennuspaikkojen kokonaismäärän sijoittamiseen 
vaikuttaa emätilalle muodostuva kokonaisrakennusoikeus. Mikäli emätilan 
kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille pääsääntöisesti ole 
osoitettu uusia rakennusoikeuksia, vaikka sitä laskennallisesti jollekin loh-

kokiinteistölle muodostuisi. Omarantaisen loma-asunnon rakennusoikeuden 
osoittaminen emätilakohtaisen laskelman avulla on käytäntö, millä pyritään 
ratkaisemaan tasavertaisuusperiaatteiden toteutuminen. 

Emätilatarkastelun perusteella tilat 508-401-3-214 ja 508-401-3-215 (mi-
toitusliitteen IDt 138 ja 139) kuuluvat samaan emätilaan (933-401-3-31 X 

VANHAKYLÄ) tilojen 508-405-3-2106 ja 508-405-3-217 kanssa. Emätilalla 
on rantaviivaa n. 186 m ja muunnettua rantaviivaa n. 47 m, joka tuottaa 
0,286 (~0) laskennallista rakennusoikeutta ranta-alueelle. Emätilalla on jo 
yksi olemassa oleva rakennus kiinteistöllä 3:216. Kiinteistö 508-401-3-219 
sen sijaan kuuluu samaan emätilaan (933-401-3-27 X KALLIONIEMI) kiin-
teistöjen 508-401-3-218, 508-401-3-220, 508-401-3-222, 508-401-3-231 

ja 508-401-3-232 kanssa. Emätilalla on rantaviivaa n. 274 m ja muunnet-
tua rantaviivaa n. 179 m, joka tuottaa 1,253 (~1) laskennallista rakennus-
oikeutta ranta-alueelle. Emätilalla on jo viisi olemassa olevaa rakennusoi-
keutta. Kummatkin emätilat ovat täten käyttäneet laskennallisen raken-
nusoikeutensa eikä uusia rakennusoikeuksia voida osoittaa vaarantamatta 

muiden maanomistajien tasapuolista kohtelua. 

Vanhakylän ja Suikin tilojen yhdistäminen ja siihen Sepän tilan vanhan ke-
sämökin lohkominen ja yhdistäminen ei mahdollistaisi kiinteistöille yhtään 
enempää rakennusoikeutta, koska rakennusoikeutta määriteltäessä tarkas-
tellaan poikkileikkausajankohdan (1.1.1960) aikaista kiinteistöjaotusta. 
Myöskään vesijätön osuudella ei ole merkitystä rakennusoikeutta määritet-

täessä. 
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Tarkastellessani suurennosta Myllypuron varresta jonka lounaispuolella on kaistale 
Peltolan tilaan kuuluvaa maata (508-401-3- 316), ihmettelin punaista viivaa puron 
itäpuolella ikäänkuin Peltolan maa-alue ulottuisi joen molemmin puolin. Näin ei asian 
laita ole, sillä lohkomisen yhteydessä Peltolaan jätettiin ainoastaan puron lounaispuo-
lella oleva vanha saha- ja myllyalue. 

Tilojen läheisyydessä Peltolan vanhan tuhoutuneen talon alue on merkitty vanhaksi 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi paikaksi, vaikka mitään ei ole näkyvissä. Kulttuu-
rihistoriallisesti olisi arvokkaampaa säilyttää 500 v. vanha alue asuttuna sukumme 

hallussa. Jos rakennusoikeutta ei myönnetä rantasaunalle, jää em. maa-alueet hoita-

matta ja hylätyiksi eikä nuoremmilla sukupolvilla ole enää mielenkiintoa tulla Mänttä-
Vilppulaan. 

2.14 Kaksi osallista 

25.6.2018 

Latu-, ratsastus-, m.kelkka- ja ulkoilureiteistä kartassa merkintä. Minkäänlaisia sopi-
muksia ei koskaan ole tehty näiden tilojen mailla.  

Tilat: 

508-405-3-23 Suoranta
508-405-3-282 Suoranta
508-405-4-34 Haapakangas

Palautteessa nimetyille kiinteistöille on osoitettu kaavassa moottorikelkka-
reittien yhteystarpeita ja uusia metsälatureittejä. Molemmat kaavamerkin-

nät ovat ohjeellisia sijainteja ja kertovat, että tavoitteena on muodostaa li-
kipitäen osoitetun muotoinen ulkoiluverkosto. Toteutukseen ja tarkempiin 
sijainteihin liittyen tullaan olemaan yhteyksissä kiinteistönomistajiin. Kaa-

vassa kuitenkin tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan ohjeelliset merkin-
nät pois esitetyiltä kiinteistöiltä. 
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Pyydän tarkastamaan rantamitoituksen omist. tilojen osalta Rantamitoitus on tarkistettu. Vain kiinteistö 508-405-3-282 SUORANTA si-
jaitsee rantamitoitettavalla alueella. Kiinteistöt 508-405-3-23 ja 508-405-
4-34 eivät siten vaikuta rantarakennusoikeuden määrään. Emätilaselvityk-
sen, rantaviivan muunnon ja vyöhykejaon lopputuloksena on tehty mitoi-
tuslaskelmat. Mitoituslaskelmat tuottavat ns. laskennallisen rakennusoi-
keuden, eli määrittävät kaavassa osoitettavien uusien rakentamismahdolli-

suuksien kokonaismäärän, joka sijoitetaan kaavaan, ellei muita esteitä
ole.

Uusien laskennallisten rakennuspaikkojen kokonaismäärän sijoittamiseen 
vaikuttaa emätilalle muodostuva kokonaisrakennusoikeus. Mikäli emätilan 

kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille pääsääntöisesti ole 
osoitettu uusia rakennusoikeuksia, vaikka sitä laskennallisesti jollekin loh-
kokiinteistölle muodostuisi. Omarantaisen loma-asunnon rakennusoikeuden 
osoittaminen emätilakohtaisen laskelman avulla on käytäntö, millä pyritään 
ratkaisemaan tasavertaisuusperiaatteiden toteutuminen. 

Emätilatarkastelun perusteella tila 508-405-3-282 (mitoitusliitteen ID 23) 
kuuluu samaan emätilaan tilojen 508-405-3-264 ja 508-405-3-281 kanssa. 
Emätilalla on rantaviivaa n. 156 m ja muunnettua rantaviivaa n. 112 m, 

joka tuottaa 0,784 (~1) laskennallista rakennusoikeutta ranta-alueelle. 
Emätilalla on jo yksi olemassa oleva rakennus kiinteistöllä 3:281. Emätila 
on täten käyttänyt laskennallisen rakennusoikeutensa eikä uusia rakennus-

oikeuksia voida osoittaa vaarantamatta muiden maanomistajien tasapuo-
lista kohtelua. 

2.15 Osallinen 

25.6.2018 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksessa on ns. Tarttasensaari 
merkitty niin, ettei yleiskaavamerkintöjen selityksestä käy aivan täysin selville, mitä 
ko. saaren merkinnöille tarkoitetaan. Saarea reunustaa vihreä kaistale, saaren sisällä 

on merkintä V/AP (virkistysalue/pientalovaltainen asuinalue, tarkoitettu asemakaa-
voitettavaksi), lisäksi koko saarta peittää vaaleanruskea vinoviivoitus. Tämän osalta 
olisi hyvä saada tarkennusta. 

Tarttasensaari on osoitettu kaavassa uutena tai olennaisesti muuttuvana 
alueena. Vihreä reunaväri ja merkinnän osa V liittyvät virkistyskäyttöön. 
AP-merkintä puolestaan asumiseen. Kaavamääräys tarkistetaan kaava-ai-

neistoon siten, että määräys yhdistää V ja AP-merkintöjen käyttötarkoituk-
set. Asiasta on käyty keskustelua kaava-aineiston nähtävilläolon aikana. 
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.  Toimintojen yhteensovittami-
sen keinot ratkaistaan tarkemmin asemakaavassa, jolloin ollaan yhtey-
dessä kiinteistönomistajaan. 
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2.16 Osallinen 

25.6.2018 klo 17 jälkeen 

Kommentteina Manttavilppulan  keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen koskien 
Isonnevan Harsialantien laheisyydessa olevaa Eerolan tilaa: 

Kaavaehdotuksessa tilastani on teollisuusalueeseen sisällytetty kapeahko metsä-
palsta, jonka kaavoituksesta ja mahdollisesta suunniteltavasta käyttötarkoituksesta 

haluaisimme luonnollisesti neuvotella ennen kuin mitään lopullista päätetään. Emme 
myöskään halua pakkolunastustoimenpiteitä alueellemme. 

Toiseksi toivomme, että tulevassa kaavoituksessa ja suunnittelussa huomioidaan ky-

seisen maatalous/kyläalueen maisemalliset tarpeet ja asuinalueen puoleinen viher-
/metsäkaistale ja näkösuoja-alue on riittävä. 

Koska kyseessä on asuinalue, myös liikennöinti ja meluhaitat tulee huomioida. 

Toivomme yhteydenpitoa suunnittelun ja toteutuksen edetessä. 

Maisema jakautuu Harsialantien suhteen siten, että itäinen avoin peltomai-

sema säilyy rakentamattomana, ja ajateltu teollisuusalueen laajeneminen 
tapahtuu metsäisellä osiolla länsipuolella. Tilan omistama kapea metsä-

palsta soveltuu teollisuudelle. Teollisuusalueen rakentaminen edellyttää 
asemakaavoitusta. Palautteen antajaan ollaan yhteydessä toteutuksen 
edetessä. 




