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2. ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastineet

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan toisen ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 18.2.-25.3.2019 välisen ajan.

Tässä raportissa esitetään lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan vastineet niihin. Kaavaehdotuksesta annettiin 8 lausuntoa ja 9 muistutusta.

Hyväksymisvaihe; Maanomistajien erillinen kuuleminen kaava-alueen rajausmuutoksesta

Kaavan hyväksymisvaiheessa päätettiin pienentää kaava-aluetta keskustan eteläpuolella Mäntän paperitehtaan alueen ja Pättiniemen osalta. Kaava-alue pieneni
noin 210 hehtaaria.

Rajausmuutokseen liittyvät palautteet on esitetty tämän raportin lopussa.

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 2030
Kaava-aineisto 25.9.2019
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1 TOISESTA EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT

1.1 Keuruun kaupunki – Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

14.3.2019

Ympäristönsuojeluviranomaisen huomiot kaavaselostuksen liitteeseen 10:

Neste Markkinointi Oy:n Truck Mänttä Mustalahden sijainti on väärin kartassa. Kylmä-
asema sijaitsee osoitteessa Mustalahdenkatu 5 kiinteistöllä 508-6-626-5.

Pättiniemen biolietteen kaatopaikka ei ole ollut käytössä vuoden 1999 jälkeen ja kaa-
topaikka-alue on tyhjennetty jätteistä vuosien 2003 — 2007 aikana.

Fingrid Oyj:n Mustalahdessa sijaitsevan sähköaseman maaperä on kunnostettu
vuonna 2017.

Teollisuustie 13, YRT Ryhmä Oy on kartassa merkitty mahdollisesti pilaantuneeksi
kohteeksi, vaikka kiinteistöllä on maankäyttörajoite ja maaperässä on kunnostuksen
jälkeen jäänyt alemman ohjearvotason ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia.

Metsä Tissue Oyj:n, Mäntän Energia Oy:n ja Mäntän Puhdistamo Oy:n viimeisin Män-
tän tehdasaluetta koskeva meluselvitys on vuodelta 2018.

Liitettä 10 ei päivitetä, koska liitteet eivät saa lainvoimaa, mutta tarkiste-
taan pima-kohteiden merkintä kaavakarttaan lausunnon perusteella.

Siirretään Neste Markkinointi Oy:n Truck Mänttä Mustalahden pima-mer-
kintä lausunnon perusteella kiinteistölle 508-6-626-5.

Poistetaan pima-merkintä Pättiniemen biolietteen kaatopaikalta sekä Fing-
rid Oyj:n Mustalahdessa sijaitsevalta sähköasemalta.

Muutetaan mahdollisesti pilaantuneen maa-alueen merkintä Teollisuustie
13:ssa pilaantuneeksi maa-alueeksi.

Tarkistetaan kaavaselostuksessa viittaukset viimeisimpään meluselvityk-
seen.

Muutokset ovat vähäisiä, eikä kaava-aineistoa ole niiden takia tarpeen
asettaa uudestaan ehdotuksena nähtäville.
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1.2 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

13.2.2019

ELY-keskus on lausunut kaavan aiemmista vaiheista ja kaavan laadinnassa on otettu
hyvin huomioon ELY-keskuksen esille nostamia asioita. ELY-keskus kiittääkin Mänttä-
Vilppulan kaupunkia erittäin hyvin läpi viedystä vaativasta yleiskaavoitusprosessista,
jossa on kyetty tunnistamaan ja ratkaisemaan keskeiset keskustaajaman kehittämi-
sen kysymykset ja haasteet. Seuraaviin asioihin ELY-keskus haluaa vielä kiinnittää
huomiota kaavaehdotuksen viimeistelyssä ja jatkosuunnittelussa:

Luonnonsuojelu

Natura 2000

Mäntänvuoren Natura 2000-alueelle osoitettujen aluevarausmerkintöjen (maakunnal-
lisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä maisemallisesti ja/tai kulttuuri-
historiallisesti arvokas aluekokonaisuus) kaavamääräyksiin on tarpeen lisätä teksti:
Kulttuuriympäristön arvojen edistämisessä tulee Mäntänvuorella huomioida luontoar-
vojen säilyminen. Tämän lisäyksen jälkeen ELY-keskus katsoo Mäntänvuoren Natura-
alueen suojeluperusteena olevat luontoarvot kaavassa riittävästi turvatuksi.

Liito-orava

Luontoselvityksen mukaan Sammallahden luo-1-alueen etelä- ja länsiosassa on kolo-
puita, joiden sijainteja ei ole kuitenkaan esitetty kartalla. Kaavaehdotuksessa luo-1-
alueelle on osoitettu RM-alue. RM-alueen toteuttamisessa tulee huomioida, että liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin jää riittävä suojaetäisyys.

Liito-oravan kulkuyhteydet Vilppulankosken liito-orava-alueelta ympäröiviin metsiin
tulee turvata kaavassa luontoselvityksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa kulkuyhteyden
osoittamista kulkemaan myös AP-alueen kautta.

Lisätään Mäntänvuoren Natura 2000-alueelle osoitettujen aluevarausmer-
kintöjen (maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä
maisemallisesti ja/tai kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus) kaa-
vamääräyksiin teksti: ” Kulttuuriympäristön arvojen edistämisessä tulee
Mäntänvuorella huomioida luontoarvojen säilyminen.”

Yleiskaavaan ei merkitä liito-oravan kolopuiden sijainteja. Varmistetaan nii-
den huomiointi tarkemmassa suunnittelussa lisäämällä kaavaan yleismää-
räys, jonka mukaan aluevarausten päälle tulevat luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeät kohteet tulee huomioida alueita asemakaa-
voitettaessa.

Merkitään Vilppulankoskelle liito-oravan kulkuyhteydet luontoselvityksen
mukaisesti. Vilppulankoskella liito-oravan nykyiset kulkuyhteydet eivät kui-
tenkaan kaikilta osin ole puustoisia vähintään 30 metrin leveydeltä, vaan
sekä Vilppulankosken rannassa ja rautatien varressa puustoinen vyöhyke
on paikoin kapeampi. Tämän takia viheryhteystarpeen kaavamääräys on
tarpeen muotoilla muotoon: ” Merkinnällä on osoitettu maiseman, virkis-
tystoiminnan ja ekologisten yhteyksien kannalta tärkeitä viheryhteystar-
peita. Liito-oravan liikkumisverkoston kannalta tärkeillä viheryhteyksillä
puustoisen viherkäytävän tulee olla vähintään 30 m leveä uuden maankäy-
tön yhteydessä ja olemassa olevan maankäytön yhteydessä puustoisen vi-
herkäytävän tulee olla soveltuvin osin vähintään 30 m leveä.”

Muutokset ovat vähäisiä, eikä kaava-aineistoa ole niiden takia tarpeen
asettaa uudestaan ehdotuksena nähtäville.
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Maantieverkko ja liikenne

Liikenteen osalta esitetään merkintätekninen huomio. Kaavamerkinnän st/pk selitys
tulisi olla Seututie/pääkatu.

Muutetaan kaavamerkinnän st/pk selitys muotoon Seututie/pääkatu lau-
sunnon perusteella.

Muutokset ovat vähäisiä, eikä kaava-aineistoa ole niiden takia tarpeen
asettaa uudestaan ehdotuksena nähtäville.

Asumisen ja virkistyksen yhteensovittaminen

Tarttasensaari Mäntän keskustan koillisreunalla on nykyisin asemakaavassa puistoa.
Alueella on tarkoitus jatkossa sovittaa yhteen yleisen virkistystoiminnan ja asumisen
tavoitteita. ELY-keskus muistuttaa, että maakuntakaavan yleismääräyksen mukaisesti
taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamat-
tomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön.
Tavoite tulee sisältyä myös Tarttasensaaren jatkosuunnitteluun.

Tarkistetaan Tarttasensaareen osoitetun virkistyksen ja pientaloasumisen
alueen kaavamääräystä niin, rannan julkinen virkistyskäyttö huomioidaan.
Lisätään kaavamääräykseen lause: ” Osa rakennuksista voi olla omarantai-
silla tonteilla, mutta rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitava myös
rannan julkinen virkistyskäyttö.”

Muutokset ovat vähäisiä, eikä kaava-aineistoa ole niiden takia tarpeen
asettaa uudestaan ehdotuksena nähtäville.

1.3 Puolustusvoimat – 2. Logistiikkarykmentti, Turku

22.3.2019

2. Logistiikkarykmentti puolustusvoimien alueellisena edunvalvojana ei näe omalta
osaltaan estettä kaavan jatkotyölle.

Osayleiskaavan luonnosvaiheessa (16.1.2017) annetun lausunnon palauteraportissa
on huomioitu puolustusvoimien varastoalueen EP-merkintä, mikä on lisätty kaava-
karttaan määräyksineen.

Lisäksi palauteraportissa on huomioitu mahdollisten puolustusvoimia palvelevien kaa-
peleiden sijaintipyyntö Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE).

Lisäyksenä mainittakoon, että puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Johtotieto
Oy:ltä, Seutulantie 3-5 B, 04410 Järvenpää, p. 080012600, sähköposti: info@johto-
tieto.fi

Jatkotyöskentelyssä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaape-
lireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisen aikaisten suojaamisen tai muiden muu-
tosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle.

Kaavamerkintöihin on myös täydennetty luonnosvaiheessa pyydetty, tuulivoimaloita
koskeva yleismääräys.

Lausunnossa ei edellytetä muutoksia kaava-aineistoon.
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1.4 Fingrid Oyj – Maankäyttö ja ympäristö

25.3.2019

Kiitämme lausuntopyynnöstä. Osayleiskaavan itäosassa sijaitsevat Fingridin 110 kV
(kilovoltin) voimajohto Petäjävesi-Mänttä ja 2x110 kV voimajohto Kangasala-Mänttä
sekä Mäntän sähköasema. Osayleiskaava-alueen länsiosassa sijaitsee Fingridin 110
kV voimajohto Kangasala-Mänttä (1599B). Olemme toimittaneet tietoja ja lausuneet
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 18.6.2014, luonnoksesta
25.1.2016 ja ehdotuksesta 21.6.2019.

Olemme tutustuneet uuteen osayleiskaavaehdotukseen ja edellisen ehdotuksen Fing-
ridin lausunnon vastineeseen.

Osayleiskaavan uudessa ehdotuksessa vanha sähköasemarakennus on osoitettu edel-
leen merkinnällä "kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai rakennusryhmä".
Fingrid Oyj:n näkemys on edelleen, että sähköasemarakennukselle ei tulisi osoittaa
kyseistä arvoa osoittavaa merkintää. Fingrid on lausunut asiasta myös Mäntän sähkö-
aseman asemakaavoituksen yhteydessä (Fingridin lausunnot 27.6.2017 ja 30.1.2019
Mäntän sähköaseman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta). Kan-
nanottomme on, että vanhalle sähköasemarakennukselle ei tulisi osoittaa asemakaa-
vassa suojelustatusta sr-6-merkinnällä (suojeltava rakennus).

Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen
lausunto voimajohtojen omistajalta.

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fing-
rid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyy-
dämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@fing-
rid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101
HELSINKI

Mäntän sähköaseman asemakaavoituksen yhteydessä sähköaseman kult-
tuurihistoriallisia arvoja on selvitetty ja Pirkanmaan maakuntamuseo on
lausunut asemakaavaehdotuksesta näkemyksenään, että arkkitehti Aarne
Ervin suunnitelmien mukaan rakennettu sähköaseman miljöö on säilyttänyt
alkuperäiset piirteensä hienosti ja kohde edustaa laajempaa kansallisen
infrarakentamisen historiaa havainnollisella tavalla. Alueen arvojen säilymi-
nen on tärkeää.

Kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja se on tämän takia tarpeen huo-
mioida myös osa-yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti merkittävänä raken-
nuksena tai rakennusryhmänä.

Lausunnon perusteella kaava-aineistoon ei tehdä muutoksia.
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1.5 Pirkanmaan pelastuslaitos

25.3.2019

Mänttä-Vilppulan kaupunki on pyytänyt Pirkanmaan pelastuslaitokselta lausuntoa uu-
delleen nähtäväksi asetetusta keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta, johon on
tehty aiemman kuulemisen perusteella joitain korjauksia. Kaavaehdotukseen on esi-
merkiksi lisätty Metsä-Tissue Oy:n tuotantolaitoksen konsultointivyöhyke pelastuslai-
toksen lausunnon 14.6.2018 mukaisesti.

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen.

Lausunnossa ei edellytetä muutoksia kaava-aineistoon.

1.6 Jämsän kaupunki – Tekninen lautakunta

28.3.2019

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole lisättävää 23.5.2018 anta-
maansa lausuntoon.

Ensimmäisestä kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa Jämsän kau-
punki pyysi, että Mänttä-Vilppulan kaupunki lähettää lausuntopyynnön laa-
tiessaan asemakaavaa Runttimäen T-alueelle, joka rajoittuu Mänttä-Vilppu-
lan ja Jämsän kaupungin yhteiselle rajalle.

Merkitään palaute tiedoksi jatkosuunnittelua varten.
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1.7 Pirkanmaan Liitto

1.4.2019

Uudelleen nähtäville asetettu osayleiskaavaehdotus

Keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen tarkistetussa versiossa eivät suunnittelun
päälinjat ole muuttuneet edellisestä kaavaehdotusvaiheesta. Kaavaehdotuksen en-
simmäisen nähtävillä olon jälkeen on kaavasuunnitelmaan osoitettu Joenniemen
ranta-alueelle uusi pientaloasumisen korttelialue, joka muutoksena edellyttää kaavan
asettamista uudelleen nähtäville (MRA 32§).

Erityistä keskustelua ehdotusvaiheessa herätti taajaman rantojen rakentamisen ja
käytön periaatteet. Kaavassa on linjattu, että osa keskeisistä ranta-alueista tulee jät-
tää rakentamisen ulkopuolelle. Olennaiseksi on katsottu, että keskusta-alueiden lä-
heisyydessä säilyy luonnontilaisen kaltaisiakin virkistysmahdollisuuksia. Sassin alu-
eella linjataan voimakkaampi rakentaminen idänpuolisille rannoille, jossa myös vasta-
ranta on luonteeltaan rakennetumpaa; lännenpuoliset ranta-alueet puolestaan osoite-
taan laajempina virkistysalueina. Rantojen käytön periaatteista käytiin keskustelua
kaupunginhallituksen kokouksessa 10.12.2018, ja kaava palautettiin uudelleen val-
misteluun sillä evästyksellä, että Joenniemen tilayhtymän ranta-alueelle osoitetaan
rantatontit kaupunginhallituksen tammikuussa 2013 tekemän päätöksen mukaisesti.

Kaavan vaikutusten arviointi

Koska osayleiskaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset ovat pääosin luonteeltaan vähäi-
siä, on kaavasta laadittua vaikutusten arviointia täydennetty vain vähäisessä määrin
edelliseen kaavavaiheeseen nähden. Tarkistetun kaavaehdotuksen arvioinnissa (kaa-
vaselostus s.81) todetaan seuraavaa: ”Yksittäinen kohde, jossa kaavaratkaisu poik-
keaa kaavan tavoitteiden kuvauksesta, on Joenniemen rantaan Lemmenpolun varrelle
kaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävillä olon jälkeen täydennetty pientaloasumisen
kortteli. Maiseman, virkistyksen ja kulttuuriympäristön haittavaikutusten vähentä-
miseksi alueelle on muotoiltu oma kaavamääräyksensä AP-6, jossa asetetaan ehtoja
arojen huomioon ottamisesta suunnittelussa.”

Maakuntakaavan tilanne

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kokouk-
sessaan 27.3.2017. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
teen. Pirkanmaan maakuntahallitus on 29.5.2017 MRL 201 §:n nojalla päättänyt
maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakunta-
kaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 8.6.2017. Pir-
kanmaan maakuntakaava 2040 kumosi lainvoimaiset Pirkanmaan 1. maakuntakaa-
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van, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja lo-
gistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikois-
ten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 23.5.2018 antanut päätöksensä Pirkanmaan maa-
kuntakaavaa 2040 koskien. Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyy
neljän valituksen jättäneen valitukset osittain ja kumoaa Pirkanmaan maakuntaval-
tuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 eräiden kaavamerkin-
töjen osalta. Pirkanmaan maakuntahallitus on päättänyt 18.6.2018 valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä. Maakuntahalli-
tus vaatii, että hallinto-oikeuden päätös on kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyk-
siä koskevilta osin kumottava lainvastaisena ja saatettava Pirkanmaan maakuntakaa-
vaa koskeva hyväksymispäätös voimaan sellaisena kuin Pirkanmaan maakuntaval-
tuusto on sen hyväksynyt. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaiset ku-
mottavat merkinnät eivät koske Mänttä-Vilppulan Keskustaajaman osayleiskaavan
suunnittelualuetta.

Uudelleen nähtäville asetettu osayleiskaavaehdotus

Pirkanmaan liitto on osayleiskaavasuunnittelun aikana tuonut esiin, että osayleiskaa-
vamääräyksissä olisi tarpeen todeta maakuntakaavan yleismääräyksen sisältö, jonka
mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti ra-
kentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistys-
käyttöön. Sama tavoite koskee nyt tarkistettuun kaavaehdotukseen osoitettua uutta
pientaloasumisen korttelialuetta (AP-6), joka sijoittuu Joenniemen rantaan Lemmen-
polun varrelle. Uusi korttelialue sijoittuu keskeisen virkistysaluekokonaisuuden ranta-
vyöhykkeelle, joka on myös maakunnallisesti arvokasta MAALI -lintualuetta. Lisäksi
asuntokortteli sijaitsee valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympä-
ristöksi arvotetun Joenniemen kartanon vieressä. Vaikka korttelikokonaisuutta koske-
vassa yleiskaavamääräyksessä on pyritty ottamaan huomioon virkistykseen, maise-
maan ja läheiseen kulttuuriympäristöön liittyvät arvot, muodostaa asuinkortteli poik-
keuksen kaavan alkuperäisiin tavoitteisiin nähden. Lisäksi korttelialueelle järjestet-
tävä katuyhteys muuttaa virkistysalueen luonnetta ja katkaisee Lemmenpolun nykyi-
sen ulkoilureittiyhteyden.

Päätösesitys

Pirkanmaan liitto katsoo, että Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan tar-
kistettu ehdotus tukee päätavoitteillaan Pirkanmaan maakuntakaavan toteutumista;
erityisesti taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykkeen tavoitteiden sekä ase-
manseutuun kohdistuvan tiiviin yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteen osalta.

Pirkanmaan liitto on osayleiskaavasuunnittelun aikana tuonut esiin, että osayleiskaa-
vamääräyksissä olisi tarpeen todeta maakuntakaavan yleismääräyksen sisältö, jonka

Yleiskaavassa on tutkittu rantarakentamisen mahdollisuuksia kaava-alu-
eella. Taajamien läheiset rakentamattomat rannat on pääsääntöisesti osoi-
tettu maakuntakaavan yleismääräyksen mukaisesti virkistyskäyttöön. Kaa-
vassa osoitettujen rantaan sijoittuvien pientalovaltaisten asuntoalueiden
rantojen virkistyskäytön mahdollisuudet tutkitaan ja ratkaistaan tarkemmin
asemakaavoituksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että Joenniemen tilayhtymän ranta-alu-
eelle osoitetaan pientaloalue (AP-6) yleiskaavassa. Aluetta koskevassa
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mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti ra-
kentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistys-
käyttöön. Tämän tavoitteen mukaisesti tulee virkistyskäyttö ottaa huomioon taajama-
ranta-alueille sijoittuvien uusien korttelialueiden suunnittelussa. Pirkanmaan liiton nä-
kemyksen mukaan tavoite on tarkoituksenmukaista kirjata kaikkien ko. korttelialuei-
den kaavamääräyksiin tai vaihtoehtoisesti osayleiskaavan yleismääräyksiin.

Maakuntakaavan mukainen taajamien ranta-alueiden yleismääräys koskee myös tar-
kistettuun kaavaehdotukseen osoitettua uutta Joenniemen rantaan sijoittuvaa pienta-
loasumisen korttelialuetta. Uusi korttelialue sijoittuu virkistysaluekokonaisuuden kes-
kelle, joka ratkaisuna ei tue eheän yhdyskuntarakenteen muodostumista. Vaikka
korttelikokonaisuutta koskevassa yleiskaavamääräyksessä on pyritty ottamaan huo-
mioon virkistykseen, maisemaan ja läheiseen kulttuuriympäristöön liittyvät arvot,
muodostaa asuinkortteli poikkeuksen kaavan alkuperäisiin tavoitteisiin nähden. Pir-
kanmaan liitto näkee tärkeänä, että Joenniemen asuinkorttelialueen osalta osayleis-
kaavan tavoitteiden toteutumista arvioidaan uudelleen.

Pirkanmaan liitto puoltaa Mänttä-Vilppulan Keskustaajaman osayleiskaavan hyväksy-
mistä edellä esitetyin ohjeistuksin.

Päätös. Päätösesitys hyväksyttiin.

kaavamääräyksessä on otettu huomioon virkistykseen, maisemaan ja lä-
heiseen kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.

Lausunnon perusteella kaava-aineistoon ei tehdä muutoksia.

1.8 Pirkanmaan maakuntamuseo

10.4.2019

Maakuntamuseo on antanut lausuntonsa edellisestä kaavaehdotuksesta 28.06.2018
(DIAR 270/2018).

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut uuteen kaavaehdotukseen selostuksineen
ja toteaa, ettei sillä ole asiasta huomautettavaa.

Lausunnossa ei edellytetä muutoksia kaava-aineistoon.
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2 TOISESTA EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT MUISTUTUKSET

2.1 Osallinen

15.2.2019

Omistan alla olevan liitteen mukaisen kiinteistön Mänttä-Vilppulassa. Tont-
tini on osayleiskaavassa halkaistu keskeltä, osa on merkitty AP ja osa V alu-
eeksi. Osayleiskaavaan on tehtävä muutos, jossa tonttini on merkitty AP alueeksi.

Tarkistetaan AP-alueen rajausta muistutuksen perusteella.

Muutos on vähäinen yleiskaavan mittakaava huomioiden eikä heikennä vir-
kistyskäytön mahdollisuuksia alueella, joten kaava-aineistoa ole muutok-
sen takia tarpeen asettaa uudestaan ehdotuksena nähtäville.

2.2 2 osallista

26.2.2019

Ajostaipaleen kylän Tolpan tilano.933-401-3-377.

Tarvitsisimme uuden rakennuspaikan tontillemme M-alueelle. Tarkoitus olisi lohkaista
ja myydä n. 1.4 ha.n tontti. Ostaja olisi valmiina. Ostajan tarkoitus olisi rakentaa ton-
tille 7 hengen perheelle omakotitalo. Näin saataisiin uusia asukkaita Ajostaipaleen ky-
lälle. Tontilla on jo valmiina sähkö/kunnallistekniikka valmius. Kulku tontille Paavolan-
tien kautta.

Emätilatarkastelun ja rantamitoituksen perusteella alueelle ei ole mahdol-
lista osoittaa uutta rakennuspaikkaa. Menettelyllä pyritään maanomistajien
tasapuoliseen kohteluun ja kyseessä olevan tilan/sen emätilan rantaraken-
nusoikeus on jo käytetty. Mitoitusperiaatteet on esitelty kaavaselostuk-
sessa. Mitoitustarkastelu ja mitoitusvyöhykkeet on esitetty kaavan liit-
teessä 13.

Muistutuksen perusteella kaava-aineistoon ei tehdä muutoksia.
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2.3 Metsähallitus

4.3.2019

Metsähallitus on kaavatyön eri vaiheissa esittänyt Parkkivuoren alueella sijaitsevalle
kiinteistölle 508-893-1-1 AP-aluevarauksen osoittamista. Metsähallitus esittää edel-
leen, että alueelle tulisi osoittaa AP-aluevaraus. Kohde sijaitsee vetovoimaisessa ra-
kennetussa ympäristössä palveluiden äärellä ja AP-aluevaraus ei heikennä alueen vir-
kistyskäytön kehittämistä.

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. Alueella
on arboretum, joka tukee virkistystoimintaa sekä matkailutoimintoja.

Muistutuksen perusteella kaava-aineistoon ei tehdä muutoksia.

Ote viitesuunnitelmasta

Metsähallituksella ei muilta osin ole lausuttavaa Mänttä-Vilppulan keskustaajaman
osayleiskaavaehdotuksesta.

Metsähallitus pyytää, että lausuntoon lähetetään vastine kirjaamo@metsa.fi.
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2.4 Osallinen

25.5.2018

Soittelin eilen Loirikko tilan 508-401-1-50 edelliselle omistajalle Aaro Kemppaiselle ja
kuulin, että hänelle oli tullut edelleen osayleiskaavaan liittyvät paperit.

Olen ostanut tämän tilan metsäosuudet 9.5.2014 jolloin Loirikonmetsä nimiselle tilalle
tuli rekisterinumeroksi 508-401-1-3.

Ostin tämän tilan metsähoitoharrastustani varten.

Vuonna 2016 kyseltiin mielipiteitä ja vastasin 29.1.2016 sähköpostilla. Tällöin en ollut
tyytyväinen alueelle kaavailtuun VU merkintään vaan olisin halunnut se olevan M
merkinnällä eli nykykäytännön mukaan M-2.

Mikäli on käynyt niin että ette ole silloin osannut kohdistaa mielipidettäni koske-maan
Loirikonmetsää niin pyytäisin muuttamaan tämän tilan pohjoisreunassa olevan alueen
kaavamerkinnän M-2 alle. Tiedän että naapuritila Hopunkorpi on toivonut samaa
muutosta ( 508-401-1-51 ).

Tämä muutos olisi järkevä senkin kannalta että metsät tulisi paremmin hoidettua ja
niitä olisi helpompi ulkoilijoiden käyttää.

Tilani on ostettu metsähoitoa varten ja haluan hoitaa sitä niin hyvin kuin vain koh-
tuudella pystyn.

Mielipiteen perusteella tilan käyttötarkoitus voidaan muuttaa maa- ja met-
sätalousvaltaiseksi alueeksi (M-2).

Muutos on vähäinen, eikä kaava-aineistoa ole sen takia tarpeen asettaa
uudestaan ehdotuksena nähtäville.

makter
Viiva    



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2. ehdotusvaiheen palauteraportti 14 (21)

25.9.2019

2.5 Osallinen

24.3.2019

Mänttä-Vilppulan osayleiskaavaehdotuksessa on Hopunmäen alueella omistamani ti-
lan Hopunkorpi (kiinteistötunnus 508-401-0001-0051) kohdalla kaavamerkintä VU.
Mielestäni VU-alueet tulisi kaavoittaa ensisijaisesti kaupungin omistamille maille eikä
yksityisten omistamille alueille. Omistamani tila on ollut kaiken aikaa metsätalouskäy-
tössä ja sellaisena sen on tarkoitus jatkossakin olla. Oikea kaavamerkintä tilalleni olisi
M-2, joka mahdollistaa metsätalouden lisäksi ulkoilureitistöjen rakentamisen alueelle.
Tilani läpi kulkee jo nyt latupohja ja vanha latulinjaus Vilppulan ja Mäntän välillä eikä
tämäntyyppinen toiminta häiritse metsätalouden harjoittamista, vaan päinvastoin tu-
kee luonnon monimuotoisuutta. Pyydän kaavaehdotuksen muuttamista tältä osin Ho-
punkorven tilan kohdalta M-2 alueeksi, kuten naapuritilan Melametsä kohdalla jo
aiemmin on tehty.

Mielipiteen perusteella tilan käyttötarkoitus voidaan muuttaa maa- ja met-
sätalousvaltaiseksi alueeksi (M-2).

Muutos on vähäinen, eikä kaava-aineistoa ole sen takia tarpeen asettaa
uudestaan ehdotuksena nähtäville.

2.6 Osallinen

3.25.2019

Muistutus Mänttä-Vilppulan kaupungin keskustaajaman osayleiskaavan luonnokseen
omistamieni Leppälän ja Ala- Leppälän tilojen osalta

Huomiot kohteista, A.-C.

Vaaditut muutokset 1.-2.



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2. ehdotusvaiheen palauteraportti 15 (21)

25.9.2019

A.

Osayleiskaavan liite numero 8., luontoselvitys 29.11.2018 sisältää oleellisilta osin
vanhentunutta tietoa kohteesta 19. Niemi Umpimähkän eteläpuolella. Vanhentunut
tieto vaikuttaa harkintaan kyseisen alueen LUO-merkinnöistä.

I)

Lainaus luontoselvityksestä: Peltosaaren koillispuolella, mantereella oleva niemi on
rantalehtoa, alueella on vanhoja uimamajoja sekä pukukoppeja, jotka jo rapistuneet.

Todellinen tilanne: Alueen rakennusta on kunnostettu luontoselvityksen tilanteen ku-
vauksesta poiketen. Saunarakennuksen katto on uusittu vuonna 2017 ja pihapiiriä on
raivattu, joten luontoselvityksen kuvaus ei ole paikkaansa pitävä. Lisäksi on huo-
mautettava, että rakennusten rapistuneisuus jonakin tiettynä ajan hetkenä on tuskin
luontoarvoja olennaisesti kohottava tekijä.

II)

Lainaus luontoselvityksestä: Niemen kärkeen kulkee vanha, jo puustoittunut ja um-
peenkasvanut tie, jossa lehtokasvillisuutta. Metsäalvejuuri, hiirenporras, metsäkorte,
lehtovirmajuuri, ojakellukka, mesiangervo, kielo, korpi-imarre ovat valtalajeja.

Todellinen tilanne: Tie on vuosina 2015–2016 perustettu uudelleen, jotta niemeen
kulkeminen helpottuu. Toisin sanoen tieto umpeenkasvaneesta tiestä kasvillisuuksi-
neen on vanhentunut ja kuvat 29.11.2018 päivätyssä raportissa ovat arvioni mukaan
ajalta ennen tien peruskorjausta, eivätkä edusta alueen nykytilaa lainkaan. Alueella
on myös toteutettu viihtyvyyden vuoksi metsänhoidollisia toimenpiteitä, jolloin luon-
toselvityksessä kokonaisuudessaan esitetty kasvillisuustilanne on vanhentunut.

 III)

Lainaus luontoselvityksestä sivu 44 (46), kohde 19: Suositeltavaa säilyttää rakenta-
mattomana. Alueen nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta tulee säilyttää.

Todellinen tilanne: Kohde ei ole rakentamaton ja selvityksessä kuvattu puusto- ja
kasvillisuustieto on vanhentunut.
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B.

Leppälä Rno 508-408-1-127

Alueella on p-alaltaan n. 0,30 ha ollut entistä peltoa jossa kaavamerkintä LUO 3. Ku-
violla ollut leppäpusikko on poistettu vuonna 2015. Antamassani muistutuksessa
26.11.2016 alue on ollut peltoraivio ja on ilmoitettu, että se otetaan viljelyyn parin
vuoden kuluessa. Nyt 24.3.2019 ala on valmistunut ja se kylvetään keväällä 2019.
Kuvio kuuluu samaan peltoalueeseen viereisen M-merkityn kuvion kanssa. M-mer-
kintä mahdollistaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kuten palauteraportissa
1.11.2016, sivu 57/66 on todettu M-alueen käytöstä. Alla kuvassa 1 on kaavaehdo-
tuksen merkinnät ja sen alla kuvattu kuvassa 2 oranssinpunaisella rajaviivalla kol-
miona valmistunut peltoalue.

kuva 1  ja kuva 2
C.

Ala-Leppälä Rno 508-408-1-128

Alue on ollut tilakokonaisuuden Leppälä/ Ala-Leppälä uinti- ja saunarantana vuosi-
kymmenien ajan. Alueella sijaitsee ranta-sauna jolle myönnetty rakennuslupa
28.6.1977. Luvan numero 84/77. Rantaviihtyvyyden vuoksi koko alueen aluskasvilli-
suus on raivattu ja puolet alueen puustosta on harvennettu sekä alueelle on raken-
nettu autotie koska Leppälän tilakeskuksesta on rannalle matkaa monta sataa metriä.

Poiketen liitteessä 20. Ehdotusvaiheen palauteraportti 18.12.2018 (kohta 2.6., sivu
23/33) esitetystä käsityksestä, tilalla on olemassa oleva rakennus ja se on merkitty
kuvaan 2 mustalla ympyrällä. Liite numero 8., Luontoselvityksessä alueella todetaan
olevan rakennuksia ja liitteessä 20. niiden olemassaolo kielletään. Aineistossa on siis
ristiriitaisuuksia rakennusten olemassaolosta.
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Muistutuksessani vaadin seuraavat

 1.

Omistamillani Savitaipaleen, Lomsan saaren, Leppälän/ Ala-Leppälän tiloilla on harjoi-
tettu maataloutta, metsätaloutta, mökkimajoitusta ja maatilamajoitusta jo vuodesta
1995 alkaen, joten katson kaavaluonnoksen LUO-merkinnän haittaavan sitä ja olevan
alueen nykytilaan nähden epäsopiva ja M-alueen sopivan käyttötarkoitukseen. LUO-
merkityillä alueilla maa- ja metsätalouden harjoittaminen voi vaikeutua olennaisesti,
koska ehdotusvaiheen palauteraportissa on todettu, että ”Kaava ei estä matkailun ja
mökkivuokrauksen harjoittamista, mutta ympäristöön tehtävissä muutostoimenpi-
teissä merkintä saattaa aiheuttaa rajoituksia”. Maa- ja metsätalouskäytössä on ni-
menomaan olennaista mahdollisuus tehdä muutostoimenpiteitä ympäristöön esimer-
kiksi peltoviljelyn toiminnallisuuden parantamiseksi ja suotuisien viljelyolosuhteiden
aikaansaamiseksi.

Luontoselvityksen kuvausten ollessa oleellisilta osin täysin vanhentuneita, vaadin että
LUO 3-merkintä poistetaan rekisteritilojen Leppälä Rno 508-408-1-127 ja AlaLeppälä
Rno 508-408-1-128  osalta ja niitä koskemaan laajennetaan M-merkintä lukuun otta-
matta Iso-Kangasjärven laskuojan välittömässä läheisyydessä jo nykyisessä tilan-
teessa sijaitsevaa lakikohdetta. Tätä lakikohdetta arvionvaraisesti kuvaamassa on ku-
vassa 2 oranssinpunainen yhtenäinen vaakaviiva.

Luontoselvitystä (29.11.2018) tai pesimälinnustoselvitystä (4.7.2017) ei
päivitetä, vaikka alueen arvot olisivatkin mahdollisesti heikentyneet. Umpi-
mähkän eteläpuolista niemeä ei ole osoitettu 2. kaavaehdotuksessa luonto-
selvityksen perusteella luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi koh-
teeksi (luo-2), vaan Keskustaajaman osayleiskaavan pesimälinnustoselvi-
tyksen (4.7.2017) perusteella luonnon monimuotoisuuden kannalta tärke-
äksi kohteeksi (luo-3). Luo-3 –merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvok-
kaita lintualueita Keskustaajaman osayleiskaavan pesimälinnustoselvityk-
sen (4.7.2017) perusteella.

Keskustaajaman osayleiskaavan pesimälinnustoselvityksen (4.7.2017) mu-
kaan alueella (linnustoselvityksen kohde nro 5 Iso Kangasjärven laskuojan
lehto) pesii mm. silmällä pidettävä punavarpunen, rautiainen, sinitiainen,
pajulintu, peippo, lehtokerttu, pensaskerttu, mustapääkerttu, metsäviklo
sekä useat rastaat. Linnustoselvityksen mukaan esimerkiksi punavarpusen
elinympäristöihin kuuluvat pensaikkoa kasvavat kosteikot ja maatalousalu-
eet. Kaava-alueella lajia esiintyy puoliavoimilla ja pensaikkoisilla mailla
sekä kulttuuriympäristöissä.

Linnustoselvityksen kohteen nro 5 Iso Kangasjärven laskuojan lehdon ra-
jausta ei muuteta eikä merkintää poisteta muistutuksen perusteella.

Muistutuksessa esiin tuodut tilat on osoitettu 2. kaavaehdotuksessa maa-
ja metsätalousvaltaisina alueina (M), joten tilojen käyttötarkoitus on muis-
tutuksessa vaaditun mukainen.

2. kaavaehdotuksen kaavamerkinnöissä ja määräyksissä Niemi Umpimäh-
kän eteläpuolella kuitenkin vielä mainitaan osana luo-2 alueiden kaava-
määräystä, vaikka sitä ei kaavakartalla osoiteta. Poistetaan maininta koh-
teesta nro 19 Niemi Umpimähkän eteläpuolella kaavamääräyksestä.

Muutos on vähäinen, eikä kaava-aineistoa ole sen takia tarpeen asettaa
uudestaan ehdotuksena nähtäville.

2.

Olemassa oleva saunarakennus merkitään rakennuksena (niemeen Umpimähkän ete-
läpuolella) tulevaan osayleiskaavaan, jolloin tieto rakennuksesta säilyy ja alueen
käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa lomatoimintaan lähellä keskustaa säilyvät.

Liitteenä myös valokuvia rakennuksesta.

Saunarakennusta ei ole merkitty rakennus- ja huoneistorekisteriin, jonka
tietoihin laadittu emätilaselvitys ja rantamitoitus perustuvat. Tarkistetaan
emätilaselvitys ja rantamitoitus omistajan antamien tietojen perusteella ja
merkitään olemassa oleva saunarakennus muistutuksen mukaisesti sauna-
rakennuksena kaavaan omana kaavamerkintänään (Erillisen saunan raken-
nuspaikka).
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Annan mielelläni lisätietoja kohteista ja olen käytettävissä, mikäli kaavan suunnitte-
lusta vastaavat henkilöt haluavat vierailla kohteella yhdessä maanomistajan kanssa.

Koska kyseessä on olemassa oleva ja luvitettu rakennus, muutos on vähäi-
nen eikä kaava-aineistoa ole sen takia tarpeen asettaa uudestaan ehdotuk-
sena nähtäville.

2.7 2 osallista

25.3.2019

Yleiskaavaehdotuksessa esitettyyn ulkoilureitin yhteystarpeeseen läpi koko Tarttasen-
saaren suhtaudumme kielteisesti. Pyydämme, että tässä asiassa otetaan huomioon
niin yksityisomistukseen kuin Tarttasensaaren luontoon ja sen säilymiseen liittyvät
näkökulmat. Vaadimme, ettei ulkoilureittiä ulotettaisi ainakaan yksityisomistuksessa
olevalle saaren kärkialueelle (maa-alue 508-405-4-577). Ilkivaltaa kiinteistöä ja sen
rakennuksia kohtaan on ollut useana vuotena; esimerkiksi ikkunoita rikottu, rantave-
siin siroteltu lasinsiruja, luontoa roskattu, pihaa ja sen tarpeistoa käytetty luvatta.
Julkisen ulkoilureitin myötä päätytontin rajaaminen pois ajanviete-/pysäköintikäy-
töstä olisi käytännössä mahdotonta ja samalla nämä em. ongelmat vain lisääntyisi-
vät.

Yleiskaavaehdotukseen on mm. Tarttasensaaren kohdalle tullut uutena merkintä "kv",
Kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke. Tätä merkintää toivoisimme selitettävän tar-
kemmin.

Lyhennetään 2. kaavaehdotuksessa osoitettua ulkoilureittiä niin, että se ei
ulotu muistutuksen antajien kiinteistölle.

Avataan kaavaselostuksessa tarkemmin, mitä kemikaalilaitoksen konsul-
tointivyöhykkeellä tarkoitetaan. Kaavan laadinnan yhteydessä on huomioi-
tava onnettomuusvaaralliset kohteet, esim. kemikaali- ja räjähdelaitokset.
Kun onnettomuusvaarallisten kohteiden ympäristöä kaavoitetaan, on Tuke-
silta ja pelastusviranomaiselta pyydettävä lausunto. Kaikille Tukesin valvo-
mille kemikaalikohteille on määritelty konsultointivyöhyke. Mäntässä sijait-
see tällainen laitos. Merkitsemällä konsultointivyöhyke yleiskaavaan var-
mistetaan, että tarpeelliset lausunnot pyydetään myös asemakaavoja laa-
dittaessa.

Muutokset ovat vähäisiä, eikä kaava-aineistoa ole niiden takia tarpeen
asettaa uudestaan ehdotuksena nähtäville.
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2.8 Osallinen

25.3.2019

Erilaiset yhteystarpeet oli tunnistettu hyvin ja näyttivät olevan hyvin linjattuja.

Osayleiskaavalla on suuri ohjausvaikutus. Ehdotan, että Taidekaupunki Mänttä-Vilp-
pulassa otetaan vakavasti huomioon ympäröivä luonto. Matkailun alati kasvava hou-
kutin, myös taideihmisillä, on luonto- ja retkeilypolkuverkosto. Luonnonhiljaisia alu-
eita sekä isoja yhtenäisiä metsäalueita tulee pyrkiä säilyttämään (muitakin kuin Män-
tänvuori). Raatekorpi-Mäkelänvuori -alue on minulle toinen lempialue. Luonnonhiljai-
suus! Alueen aukkohakkuut valitettavasti sattuu sieluun. Jatkuvakasvatus olisi suota-
vaa.

Isoja metsäalueita tulee säilyttää myös kaupunkialueella. Havumetsät toimivat ym-
päri vuoden meluesteinä rautateiden ja maanteiden melulle (ja jopa päästöille). Jos
asuinaluetta suojaava havumetsä harvennetaan tai kaadetaan lisääntyvät myös
melu- ja muista häiriöstä valittaminen.

Mänttä-Vilppulan tulee ottaa laajentumissuunnitelmissaan huomioon ympäristö. Se
tulee olemaan Mänttä-Vilppulan valttikortti Taidekaupunkina ja Kulttuuripääkaupun-
kina.

Kaava-alueen luontoarvot on selvitetty ja luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erittäin tärkeät ja tärkeät alueet on osoitettu kaavakartalla sekä huo-
mioitu maankäytön suunnittelussa. Metsälaki ohjaa omalta osaltaan met-
sien talouskäyttöä sekä luontoarvojen huomioimista talousmetsissä. Taaja-
mien yhteyteen on osoitettu laajojakin virkistysalueita ja urheilu- ja virkis-
tyspalveluiden alueita. Niiden välisten yhteyksien lisäksi on pohdittu aluei-
den yhdistymistä laajemmille maa- ja metsätalousvaltaisille alueille.

Sassin osalta osayleiskaavaehdotus on valitettavasti murheellinen. Yhtenäinen laaja
luonnontilainen alue pirstotaan ja menetetään alueen mahdollisuudet luontomatkailun
osalta. Matkailupalvelumerkintä on sinänsä hyvä, mutta merkityt alueet ovat laajoja.
Ehdotan, että vain lentokentän viereiset aluevaraukset toteutetaan ja muut Sassia
pirstovat aluevaraukset, kuten Kohoniemi ja Vuolleniemi jätetään vielä pois. Ainakaan
alueita ei saa aukkohakata osayleiskaavaehdotuksen perusteella! Sassista puuttuu
venevalkamavaraus sekä uimapaikkavaraus. Matkailumielessä molemmat ovat tär-
keitä! Sassin lentokentän alueelta on myös yhteystarve Rautatien pohjoispuolella
Myllyrantaan. Myllyrannan (eikä myöskään Hietalan) olemassa oleva matkailupalvelu-
alue ei ole toistaiseksi toteutunut.

Sassin alue on ollut pitkään talousmetsää. Kaavaratkaisulla on pyritty säi-
lyttämään Sassissa myös luonnonkauniita paikkoja virkistyskäytössä. Kan-
nuslammen ympäristö, niemen pohjoisosat olemassa olevaa rakennusta lu-
kuunottamatta ja niemen länsiranta on kokonaisuudessaan esitetty virkis-
tysalueena ja niemen eri osia toisiinsa yhdistämään on esitetty ulkoilureit-
tien yhteystarpeita. Mahdolliset uimarannat ja venevalkamat Sassissa hoi-
detaan yleiskaavassa osoitettujen uusien aluevarausten sisällä ja ratkais-
taan alueiden asemakaavoituksen yhteydessä.

Minä Mäntässä käydessäni tulen nauttimaan kulttuurista, palveluista ja erityisesti
luonnosta ja vesistä! Miten joukkoliikenne saadaan toimimaan hajautettujen alueiden
ja palveluiden välillä? Henkilöauton varaan rakentaminen ei ole kestävää.

Maastosähköpyörälainaamot ympäri Mänttä-Vilppulaa?

Kaavaratkaisu mahdollistaa paikallisliikenteen kehittämisen rataverkolla.
Vilppulan ja Mäntän välille on osoitettu useita olevia tai mahdollisia rauta-
tiepysäkkejä, joiden ympäristön suunnittelussa tulee huomioida liityntä-
pysäköinnin tilavaraukset. Paikallisliikenteen toteutuminen alueella ei kui-
tenkaan ole yksin kaupungin ratkaistavissa. Pysäkkien yhteyteen on mah-
dollista sijoittaa myös pyörälainaamoja.
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Mänttä-Vilppulalla on positiivisessa mielessä mahdollisuus tulla tunnetuksi kaupun-
kina, joka toimissaan huomioi jatkuvasti ilmastonmuutoksen sekä luonnon monimuo-
toisuuden vähenemisen estämisen ja pikemminkin pyrkii kaikin tavoin parantamaan
niiden tilaa!

2.9 Osallinen

24.3.2019

Mäntän tieltä Parkkivuoreen on Hopunmäentie. Heti tien alussa on kartalla mer-
kintä ”Ulkoilureitin yhteystarve”. Merkintä viittaa siihen, että ulkoilureitti tulisi kulke-
maan Hopunmäentiellä asutuksen puolella tietä.

Mielestäni reitin pitäisi kulkea vesistön puolella tietä.

Merkinnällä on osoitettu ulkoilureitin yhteystarve ja reitin sijainti ratkais-
taan tarkemman suunnittelun yhteydessä. Merkintä on osoitettu lähinnä
esitystekniikasta johtuvista syistä asutuksen puolelle tietä, koska tien toi-
nen puoli ei enää kuulu kaava-alueeseen. Esitystekniikkaa voidaan muut-
taa niin, että yhteystarve osoitetaan tien keskilinjaa pitkin.

Muutos on vähäinen, eikä kaava-aineistoa ole sen takia tarpeen asettaa
uudestaan ehdotuksena nähtäville.

3 OSALLISTEN ERILLINEN KUULEMINEN HYVÄKSYMISVAIHEESSA

3.1 Metsä Tissue Oyj, Metsä Board Oyj ja maanvuokralainen Mäntän Energia Oy

4.9.2019

Yhtiöt katsovat, että Metsä Groupin tehdasalue ja Pättiniemi tulee jättää pois Keskus-
taajaman osayleiskaavan suunnittelualueesta.

Tehdasalue on erikoiskäyttöalue, jonka maankäytön suunnittelu vaatii tarkempia sel-
vityksiä mm. liikennejärjestelyihin ja rakennussuojelukysymyksiin liittyen. Teollisuu-
den investointisuunnitelmat on tärkeää ottaa huomioon, eikä tämä ole ollut mahdol-
lista Keskustaajan osayleiskaavan suunnittelussa.

Tehdasalueen maankäyttöratkaisut on parempi suunnitella myöhemmin erillisenä pro-
sessina, jonka tavoitteena on uusi asemakaava tehdasalueelle. Tällä tavalla varmiste-
taan kaikkien kannalta toimivat ja laadukkaat suunnitteluratkaisut sekä teollisuuden
toimintaedellytykset Mänttä-Vilppulassa.

Kaava-aluetta pienennetään Metsä Groupin ja Pättiniemen osalta. Alueiden
käytön suunnittelu ratkaistaan asemakaavalla.
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3.2 Osallinen, Pättiniemi, 508-405-2-50

13.9.2019 sähköpostilla

Olen tullut tietoiseksi erillisestä yleiskaavaprosessista. Osalliselle on toimitettu erillinen kuuleminen osayleiskaava-alueen rajaus-
muutoksen johdosta. Merkitään osallisen vastaus tiedoksi.




