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Virtain kaupunki
kaupunginhallitus
PL 85 
34801 Virrat

Lausunto Nallelan asemakaavaehdotuksesta

Virtain kaupunki on pyytänyt lausuntoa Nallelan peltoalueen asemakaavasta. 
Lausuntonaan Pirkanmaan ELY-keskus toteaa seuraavaa:

Kaavaan tehdyt muutokset

Nallelan asemakaavalla on tarkoitus kaavoittaa työpaikka-aluetta, jolle sijoittuu 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälä- ja 
varastotilaa, työtiloja sekä toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Pirkanmaan ELY-keskus on 
asemakaavan luonnosvaiheessa katsonut, että kaavalla mahdollistettaisiin siinä määrin 
kaupallista toimintaa, että vaikka maankäyttö-ja rakennuslain mukainen vähittäiskaupan 
suuryksikön koko enintään 4000 k-m2 K-1-kaavamääräyksellä ei täyty, muodostuisi 
suuryksikkö tässä tapauksessa yhteenlaskettuna kaikesta kaavan kaupallisesta 
rakennusoikeudesta, vaikka K-1-kortteli olikin rajattu nykyisen suuryksikkörajan 
mukaisesti. Edelleen ELY-keskus totesi, että koska Nallelan asemakaavan 
pohjoisosassa pohjavettä saattaa virrata kaava-alueelta vedenottamolle ja alue kuuluu 
Kankaan vedenottamon arvioituun lähisuojavyöhykkeeseen, Siekkisentien 
pohjoispuoliselle alueelle ei tule kaavoittaa mitään uusia toimintoja edes siinä 
laajuudessa kuin yleiskaavassa on osoitettu. Ehdotusvaiheen asemakaavasta onkin 
poistettu tästä syystä liike-ja toimistorakennusten korttelialue (K-1).

Ahjolantien ja Siekkisentien välinen rinnakkaiskatu esitetään nyt kaavaehdotuksessa 
kokonaisuudessaan ja kaavassa on varauduttu myös kantatie 66 alittavan kevyen 
liikenteen alikulun toteuttamiseen. Kaavaehdotus mahdollistaa turvalliset yhteydet 
joukkoliikenteen pysäkeille.

ELY-keskuksen lausunto kaavaehdotuksesta

Kaupallinen selvitys

Virroilla päivittäistavarakaupan palvelut sijaitsevat pääosin keskustaajamassa. 
Pirkanmaan palveluverkkoselvityksen 2040 (Pirkanmaan liitto) mukaan Virroilla oli 
vuosina 2012-2014 päivittäistavara-, erikois- ja tavaratalokauppaa 18000 k-m2 ja tilaa 
vaativaa erikoistavaran kauppaa sekä autokauppaa 7000 k-m2. Vähittäiskauppaa oli 
siten yhteensä 25000 k-m2. 

Virtain keskustaajaman yleiskaavan pohjaksi laadittiin vähittäiskaupan palveluiden 
palveluverkkoselvitys (FCG) v. 2011. Selvitystä on päivitetty vuonna 2017 
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vähittäiskaupan osalta ja arvioitu vireillä olevien asemakaavahankkeiden kaupalliset 
vaikutukset. 

Selvityksessä vähittäiskaupan laskennalliseksi tilatarpeeksi Virroilla arvioitiin yhteensä 
noin 3500 k-m2 vuosiksi 2016-2025. Päivittäistavarakaupassa laskennallinen tilantarve 
jää selvityksen mukaan noin 300 k-m2:iin vuosina 2016-2025. Aiemmassa selvityksessä 
sen arveltiin jäävän noin 500 k-m2:iin vuosina 2010-2035. Palveluverkkoselvityksessä 
todetaan, että Virtain päivittäistavarakaupan palvelutarjonta vastaa nykyisellään hyvin 
kysyntään ja ostovoimaa tulee Virtain päivittäistavaramyymälöihin myös kaupungin 
ulkopuolelta. Sen sijaan erikoiskaupan palvelutarjonta ei vastaa kysyntää.

Asemakaava-aineistoon liitetyn kaupallisen selvityksen mukaan Nallelan peltoalueen 
asemakaavaluonnos mahdollisti suunnittelualueelle enimmillään yhteensä noin 20 600 
k-m2 uusia myymälätiloja. Aiemmin hyväksytty Eteläportin asemakaava, jonka voidaan 
katsoa kuuluvan samaan alueelliseen suunnittelukokonaisuuteen kantatie 66 itäpuolella 
mahdollistaa lisäksi 4000 k-m2 päivittäistavarakauppaa.

Kauppa lainsäädännössä ja Pirkanmaan maakuntakaavassa

MRL 54 §:ssä todetaan asemakaavan sisältövaatimuksista, että asemakaavaa 
laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon 
siten kuin siitä (edellä 50-53 §:ssä) säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 
alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja 
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Näistä todettakoon, että kaikki yleiskaavassa 
virkistykseen osoitetut alueet ovat sen rakenne huomioon ottaen tarpeellisia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 
4000 k-m2 suuruista vähittäiskaupan myymälää. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:ssä on maakunta-ja yleiskaavan vähittäiskaupan 
suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset. Niiden mukaan suunnittelulla 
maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin 
palveluihin ja niiden kehittämiseen, kaavassa osoitettavien kaupan alueiden on 
mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä 
liikenteellä ja suunnitellun maankäytön on edistettävä sellaisen kaupan palveluverkon 
kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat 
mahdollisimman vähäiset.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:een kuuluvassa Pirkanmaan palveluverkko 2040- 
taustaselvityksessä määritellään maakunnan palvelu-ja keskusverkon rakenne, 
toiminnan nykytilanne sekä tavoitteellinen palvelukeskusverkko vuodelle 2040 
kehittämistarpeineen ja -toimenpiteineen. Siinä painotetaan nykyisten keskusten ja 
keskustojen monipuolista ja verkostomaista kehittämistä, yhdyskuntarakenteen 
tukemista ja hyödyntämistä, palveluiden saavutettavuuden ja saatavuuden tasapainoista 
edistämistä erityisesti kevyen- ja joukkoliikenteen osalta.
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Maakuntakaavan tavoitteellisen palveluverkon mukaan merkitykseltään seudullisten 
vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat:

• Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on Tampereen,
Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän, Kangasalan ja Valkeakosken 
keskustaajamien alueella 15 000 k-m²; Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, 
Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Parkanon, Sastamalan ja Virtain keskustaajamien 
alueella ja
Mouhijärvi-Häijään alueella 7 000 k-m².

• Keskustahakuisen kaupan eli päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran 
kaupan osalta koon alaraja on Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven, 
Lempäälän, Kangasalan ja Valkeakosken keskustaajamien alueella 10 000 k-
m², kuitenkin siten, että pelkän päivittäistavarakaupan koon alaraja on 5 000 k-
m²; Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Parkanon, 
Sastamalan ja Virtain keskustaajamien alueella ja Mouhijärvi-Häijään alueella 5 
000 k-m², kuitenkin siten, että pelkän päivittäistavarakaupan koon alaraja on 3 
000 k-m².

• Muilla taajamatoimintojen alueilla koon alaraja on kaikkien kaupan laatujen 
osalta 3 000 k-m².

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta 
myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan keskittymää, joka on vaikutuksiltaan 
verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja toteutus on suunniteltava siten, etteivät ne 
aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle 
kehittämiselle. 

Kaupan kerrosalat Nallelan asemakaavaehdotuksessa

Siekkisentien pohjoispuolelta poistetun liike - ja toimistorakennusten korttelialueen (K-1) 
jälkeen asemakaava mahdollistaa noin 16 600 k-m2 uusia myymälätiloja. Lisäksi 
aiemmin hyväksytty Eteläportin asemakaava mahdollistaa 4000 k-m2 
päivittäistavarakauppaa. Nallelan asemakaavan laadinnan aikana on hyväksytty 
Purulankulman asemakaava, joka mahdollistaa liike-ja toimistotilaa 5000 k-m2. 

Johtopäätökset 

ELY-keskus toteaa, että Nallelan alueelle olisi asemakaavoituksella tulossa yli 16 000 k-
m2 kaupallisiin toimintoihin kaavoitettua kerrosalaa, joten se ylittäisi sekä 
keskustahakuisen että myös paljon tilaa vaativan kaupan osalta maakuntakaavan 
seudullisesti merkittävän suuryksikön rajat. Suuryksiköksi luetaan myös useasta 
myymälästä koostuva vähittäiskaupan keskittymä, jona voidaan pitää asemakaavojen vt 
66:n itäpuolelle mahdollistamaa kaupallista kerrosalaa. 
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Nallelan asemakaavan mahdollistama kaupallinen kerrosala on edelleen niin suuri, että 
se vastaa kokonaisuutena seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä, jolle 
tulisi olla merkintä maakuntakaavassa. Esitetty kaavaratkaisu voi johtaa asemakaavan 
sisältövaatimusten vastaisiin vaikutuksiin palvelujen alueellisen saavutettavuuden 
osalta. ELY-keskus toteaa Nallelan ja Eteläportin asemakaavojen yhteenlaskettujen 
kaupallisten kerrosalojen johdosta, että kaava ei saa minkään kauppatyypin osalta 
ylittää maakuntakaavan seudullisesti merkittävän suuryksikön rajaa. 

ELY-keskus toteaa, että vaikka pääsääntöisesti kaupan laatua ei enää ohjata 
asemakaavamääräyksillä, rakennusoikeus ja odotettavissa oleva ostovoima huomioiden 
MRL:n asettamien kaavan sisältövaatimusten täyttämiseksi asemakaavaan tulee lisätä 
kaavamääräys, joka joko ei mahdollista lainkaan päivittäistavarakauppaa kaava-alueella 
tai rajaa sitä merkittävästi. Muiden kaupan palvelujen ohjaamistarpeen osalta kaavassa 
tulisi huomioida kaupallisen selvityksen loppuraportissa todettu tarve määrittää uusille 
alueille sellainen kaupallinen profiili, että ne täydentävät ydinkeskustan tarjontaa eivätkä 
muodosta uhkaa ydinkeskustan tiiviydelle. Näin varsinkin kun jo hyväksytyn Virtain 
keskustaan tukeutuvan Purulankulman asemakaavan mahdollistama 5000 k-m2 
päivittäistavarakaupan liikerakentaminen ylittää sinänsä jo yksinään Virtain ostovoiman 
ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidun laskennallisen liiketilan lisätarpeen. 

Nallelan asemakaavan kaavamääräys, joka kytkee toteutuksen Purulankulman 
asemakaavan toteutumiseen, noudattelee Ympäristöministeriön opasta 3/2013 
vähittäiskaupan suuryksikön kaavoitus. Siinä todetaan että: "Vähittäiskaupan 
suuryksikön toteutuksen ajoitusta voidaan tarvittaessa ohjata kaavan toteutumisen 
ajankohtaa koskevalla maankäyttö- ja rakennuslain 58,4§:n mukaisella 
rakennuskiellolla. Tämä on tarpeen esimerkiksi suuryksikön ja sen edellyttämien 
liikennejärjestelyjen keskinäisen ajoituksen yhteen sovittamiseksi ". Tässä tapauksessa 
kaavat ovat erillisiä, mutta vierekkäisiä. Molempia koskee sama kaupallinen selvitys. 
Kun ajoitusmääräys tähtää asemakaavalle asetettujen sisältövaatimusten huomioon 
ottamiseen, voidaan kaavamääräystä pitää asianmukaisena.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja 
Irja Tasanko ja ratkaissut johtava asiantuntija Samuli Alppi.
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LAUSUNTO VIRTAIN KAUPUNGIN NALLELAN PELTOALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

Virtain kaupunki on lähettänyt Pirkanmaan liittoon 18.7.2018 saapuneen lausun-
topyynnön Nallelan peltoalueen asemakaavaehdotuksesta. Lausunto on pyydetty
antamaan 31.8.2018 mennessä.

Suunnittelualue sijaitsee Virtain kaupungin keskustan tuntumassa kantatien 66
varrella. Alue rajautuu etelässä Ahjolantiehen ja lännessä Torisevajärvientiehen
(kantatie 66). Kaava-alue on pääosin pelto-ja niittyaluetta; eteläosassa on raken-
nettua teollisuus-ja varastorakennusten korttelialuetta. Koko kaava-alueen pinta-
ala on noin 40 hehtaaria.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on kaavoittaa alue työpaikka-alueeksi, jonka
suunnittelussa otetaan huomioon kantatien 66 vetovoiman hyödyntäminen, lä-
heisien asuntoalueiden vaikutukset ja pintavesien johtaminen.

Kaavatyötä varten on laadittu mm. luontoselvitys (2016), viherverkkoselvitys alu-
eelle Puttosharju-Ahjola (2016), maaperätutkimus (2017), hulevesien hallinta-
suunnitelma (2018) ja palveluverkkoselvityksen päivitys (2017). Kaavaselostuk-
sessa on viitattu myös Pirkanmaan palveluverkkoselvitykseen 2040 (Pirkanmaan
liitto, 2015).

Aikataulu
Kaavan laadinta käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksellä helmikuussa 2016 ja
vireilletulosta kuulutettiin 19. 1.2017. Osallistumis-ja arviointisuunnitelma asetet-
tiin nähtäville tammi-helmikuussa 2017. Luonnosvaiheen valmisteluaineisto oli
nähtävillä 7. 7. -16. 8. 2017. Kaavaehdotus on asetettu nähtäville 20. 7. -31. 8. 2018.
Tavoitteena on viedä kaava hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon vuoden 2018
aikana.

Kaavatilanne

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ko-
kouksessaan 27. 3. 2017. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallin-
to-oikeuteen. Pirkanmaan maakuntahallitus on 29. 5. 2017 MRL 201 §:n nojalla
päättänyt maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Maakuntakaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin
8. 6.2017. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumosi lainvoimaiset Pirkanmaan 1
maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaa-
van, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan se-
ka lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 23.5. 2018 antanut päätöksensä Pirkanmaan
maakuntakaavaa 2040 koskien. Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus
hyväksyy neljän valituksen jättäneen valitukset osittain ja kumoaa Pirkanmaan
maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 eräi-
den kaavamerkintöjen osalta. Pirkanmaan maakuntahallitus on päättänyt
18.6.2018 valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden päätöksestä. Maakuntahallitus vaatii, että hallinto-oikeuden päätös on
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kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevilta osin kumottava lainvastai-
sena ja saatettava Pirkanmaan maakuntakaavaa koskeva hyväksymispäätös
voimaan sellaisena kuin Pirkanmaan maakuntavaltuusto on sen hyväksynyt.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaiset kumottavat merkinnät eivät
koske Virtain Nallelan peltoalueen asemakaavan muutosehdotuksen suunnittelu-
aluetta.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu Taaiamatoimintoien alueeksi.
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä
muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät
pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalli-
sesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikal-
lisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. Suunnittelumää-
räys: "Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittunee-
na alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
seen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupaltis-
ten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uu-
si rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka
vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen
kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.

Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat
seuraavat:

. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on Tampereen,
Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän, Kangasalan ja Valkeakosken kes-
kustaajamien alueella 15 000 k-m2 ; Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Mänttä-

Vilppulan, Oriveden, Parkanon, Sastamalan ja Virtain keskustaajamien alueel-
la ja Mouhijärvi-Häijään alueella 7 000 k-m2.

. Keskustahakuisen kaupan eli päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran
kaupan osalta koon alaraja on Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven,
Lempäälän, Kangasalan ja Valkeakosken keskustaajamien alueella 10 000 k-
m2, kuitenkin siten, että pelkän päivittäistavarakaupan koon alaraja on 5 000 k-

m2 ; Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Parkanon,
Sastamalanja Virtain keskustaajamien alueella ja Mouhijärvi-Häijään alueella
5 000 k-m2, kuitenkin siten, että pelkän päivittäistavarakaupan koon alaraja on

3 000 k-m2.

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös
useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan keskittymää, joka on vaikutuksil-
taan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja toteutus on suunniteltava siten, ettei-
vät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapai-
naiselle kehittämiselle."

Suunnittelualueen länsiosaan on maakuntakaavassa osoitettu Vihervhtevs-
merkintä. Merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevatta! tavoitteelli-
set viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai
ekologisten yhteyksien kannalta. Suunnittelumääräys: "Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa
maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien
muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena.
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen omi-
naisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoi-
suuden kannalta."

Kaava-alueen pohjoisosa on Tärkeää vedenhankintaan soveltuvaa pohiavesialu-
että. Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan
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soveltuviksi luokitellut pohjavesialueet. Suunnittelumääräys: "Aluetta koskevat
toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua, mää-
rää tai vedenhankintakäyttöä. Vesienhoidon riskialueiksi todettujen pohjavesialu-
eiden maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelma
sekä pyrkiä pohjaveden laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien vähentämiseen.

Torisevantie on maakuntakaavassa osoitettu Valta- tai kantatie-viivamerkinnällä.
Kaavamerkinnän kuvauksessa todetaan, että kantatiet täydentävät valtatieverk-
koa ja palvelevat maakunnan sisäistä liikennettä.

Asemakaavoitettava alue kuuluu myös laajaan Matkailun ia virkistyksen kehittä-
misen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät mat-
kailuelinkeinojen, kulttuuri-, luonto-ja maisemamatkailun sekä ulkoilun ja virkis-
tyskäytön kehittämisalueet. Kehittämissuositus: "Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee edistää matkailuelinkeinojen ja yleisen virkistyksen palvelu-
jen sijoittumista alueelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää palveluiden saavutet-
tavuuteen sekä uusien toimintojen yhteensovittamiseen alueen luonto-, maisema-
ja kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Alueella tulee edistää virkistysreittien toteut-
tamista ja ylläpitoa."

Suunnittelualuetta koskee vuonna 2015 hyväksytty Virtain keskustaajaman
osayleiskaava, joka tuli oikeusvaikutteisena voimaan 10. 8. 2017, kun korkein hal-
linto-oikeus hylkäsi kaavaan kohdistuneet valitukset. Yleiskaavassa suunnittelu-
alue on pääosin osoitettu työpaikka-alueeksi (TP); teollisuusalueeksi, jolle ympä-
risto asettaa erityisiä vaatimuksia (TY); asuinpientalojen alueeksi (AP) sekä lähi-
virkistysalueeksi (VL). Kaava-alue ulottuu myös vähäisessä määrin keskustatoi-
mintojen alueeseen (C), hallinnon alueeseen (P) ja maisemallisesti arvokkaaseen
peltoalueeseen (MA). Alueen pohjoisosa kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen
(pv-1)ja itäosassa on luonnon monimuotoisuuden kanalta erityisen tärkeää aluet-
ta (luo-1). Uudelle TP-alueelle ja kaava-alueen itäosaan on osoitettu viheryhteys-
tarve. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu yleiskaavassa mm. pohjois-
eteläsuuntainen tieliikenteen yhteystarve ja kiertoliittymän alue kehitettävänä ris-
teysalueena.

Pääosalla suunnittelualueesta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaava-
alueen lounais-ja kaakkoisosassa on voimassa Ahjolan asemakaava II (v1986)
sekä aivan kaava-alueen lounaisosassa Ahjolan asemakaavan II muutos ja laa-
jennus (v. 1990). Voimassa olevissa kaavoissa alueelle on osoitettu teollisuus-ja
varastorakennusten korttelialuetta (T), lähivirkistysaluetta (VL) ja katualuetta.
Suunnittelualueen pohjoisosaa koskevassa Keskustan asemakaavassa (v. 1973)
alueelle on osoitettu liikennealuetta (LT) sekä katualuetta.

Kaavaehdotus:
Kaava-alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuinpientalojen
korttelialuetta (AP), toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-1), teollisuus-ja va-
rastorakennusten korttelialuetta (TY-1), lähivirkistysaluetta (VL), energiahuollon
aluetta (EN), yleisentien aluetta (LT) ja katualuetta.

Lokakuussa 2017 valmistuneessa selvityksessä on kuvattu Virtain yhdyskuntara-
kenteen pääpiirteet ja suunnittelutilanne ja vähittäiskaupan nykytila ja kehitysnä-
kymät, esitetty kaupan tavoitteellinen palveluverkko sekä arvioitu vireillä olevien
asemakaavahankkeiden kaupalliset vaikutukset. Selvityksen mukaan Virtain vä-
hittäiskaupan liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina 2016-2025 on noin 3 500
k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 300 k-m2,
muuhun erikoiskauppaan noin 1 700 k-m2, tilaa vaativaan kauppaan ja autokaup-
pään noin 1 500 k-m2. Laskennallinen lisätarve vuosina 2016-2040 on noin 11 300

k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 1 000 k-m2,
muuhun erikoiskauppaan noin 5 400 k-m2 sekä tilaa vaativaan kauppaan ja auto-

kauppaan noin 4900 k-m2.
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Selvityksessä esitetään seuraavat suositukset kaupan sijoittumisperiaatteiksi:
. Päivittäistavarakaupan suuret yksiköt sijoittuvat Virtain keskustaajaman yleis-

kaavassa osoitetulle keskustatoimintojen alueelle. Kylien lähipalveluttäyden-
tavat päivittäistavarakaupan myymäläverkkoa.

. Ns. keskustahakuisen erikoiskaupan uusi liikerakentaminen sijoittuu Virtain
keskustaajaman yleiskaavassa osoitetulle keskustatoimintojen alueelle, jonne
sijoittuu monipuolisesti myös muun muassa kahvila-ja ravintolapalveluita, jul-
kisia palveluita ja hallinnollisia palveluita sekä asumista ja työpaikkoja.
Tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja muun keskustaan soveltumattoman
kaupan suuret yksiköt sijoittuvat pääosin Eteläportin ja Nallelan peltoalueen
asemakaavoissa osoitettaville kaupan alueille Virtain ydinkeskustan tuntu-
maan.

Uutta liiketilojen kerrosalaa suositellaan kaavoitettavaksi enintään seuraavasti:
. Keskustaan päivittäistavarakauppaa ja erikoiskauppaa 1500 + 8800 k-m2
. Eteläportin ja Nallelan alueelle TIVA- ja autokauppaa 9200 k-m2

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta on kaavasuunnitelmasta ehdo-
tusvaiheessa poistettu Liike-ja toimistorakennusten korttelialue (K-1) kaava-
alueen pohjoisosasta. Kaupallisten toimintojen kerrosala vähenee siten kaavaeh-
dotusvaiheessa noin 4000 k-m2 :llä. Kaavamääräyksillä ohjataan lisäksi liikeraken-

tamisen toteuttamista vaiheittain lisäämällä kaavamääräyksiin kielto, ettei KTY-1-
alueilla ole sallittua rakentaa uusia rakennuksia ennen kuin Purulankulman kaava-
alueen korttelin 14025 kokonaisrakennusoikeudesta on toteutettu vähintään puo-
letja otettu voimassa olevan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Kielto on voi-
massa enintään kolme vuotta kaavan voimaantulosta.

Lisäksi kaavaehdotuksessa on Ahjolantien ja Siekkisentien välinen rinnakkaiskatu
(Nallenraitti) osoitettu kokonaisuudessaan.

Kaava-alueelta on laadittu keväällä 2018 asemakaavatasoinen hulevesien hallin-
tasuunnitelma, jonka laatimisesta on sovittu kaavatyön aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelussa. Selvityksessä on esitetty hulevesien viivytysratkaisuja tontti-
kohtaisesti sekä yleisiltä alueilla. Selvityksen mukaan Nallelan pellon pohjois-
osaan olisi hyvä toteuttaa hulevesikosteikko. Asemakaavaehdotukseen on osoi-
tettu sijainniltaan ohjeellinen hulevesien viivyttämiseen ja käsittelyyn varattu alue,
jolle kosteikko on mahdollista toteuttaa.

Maakunta-arkkitehti Djupsjöbacka:

Maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti (MRL 32 §) maakuntakaava on ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen
Keskustaajaman yleiskaava ei ohjaa eri tyyppisten kaupallisten palvelujen sijoit-
tumista tai niiden sopivaa määrää tai toteutumisen ajoittumista. Yleiskaavan rat-
kaisujen lisäksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteet kaupan sijoittumi-
sesta ohjaavatkin asemakaavojen laadintaa.

Maakuntakaavan näkökulmasta merkittävien päivittäistavarakaupan keskittymien
tulisi sijoittua ensisijaisesti maakuntakaavassa esitetyille C-alueille, ja tilaa vaati-
van kaupan keskittymien hyvin saavutettaville alueille suhteessa kunnan asuin-
alueisiin. Maakuntakaavassa ei ole seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan
mahdollistavaa merkintää kyseessä olevan asemakaavan taajama-alueella, joten
sekä keskustahakuisen että paljon tilaa vaativan kaupan osalta tulee noudattaa
maakuntakaavan taajama-alueen määräyksen pinta-a la rajoja. Maakuntakaavan
taajama-alueita koskevan määräyksen mukaan "Vähittäiskaupan suuryksiköiden
mitoitus ja toteutus on suunniteltava siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitalli-
siä vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle."
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Kaava-aluetta koskevan kaupallisen selvityksen mukaan Virtain vähittäiskaupan
liiketilan laskennallinen lisätarve vv. 2016-2040 koko kunnan alueella on noin 11
300 k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 1 000 k-

m2, muuhun erikoiskauppaan noin 5 400 k-m2 sekä tilaa vaativaan kauppaan ja
autokauppaan noin 4900 k-m2. Selvityksessä suositellaan kaavoitettavaksi Etelä-

portin ja Nallelan alueelle TIVA-ja autokauppaa enintään 9200 k-m2. Päivittäista-

varakaupan ja erikoiskaupan uuden liiketilan kerrosalan tulisi sijoittua keskustaan,
jossa volyymimitoituksena olisi 1500 + 8800 k-m2.

Nallelan peltoalueen kaavaehdotuksen mahdollistama liiketilarakentaminen:
. KTY-korttelit / 35% kerrosalasta- 35% x 13840 k-m2 = n. 4800 k-m2

. TY-korttelit / 25% kerrosalasta . 25% x 47680 k-m2= n. 11900 k-m2

. yhteensä n. 16700 k-m2

TY-kortteleiden rakennusoikeus on käytännössä vain paljon tilaa vaativan erikois-
kaupan laatoista, koska sen tulee liittyä tontin pääkäyttötarkoitukseen.

KTi/-kortteleissa ei kaupan tyyppiä ole määritelty. Luonnosvaiheen palautteisiin
annetuissa vastineissa on katsottu, että kaupallisten palvelujen tyyppiä ei ole eri-
tyistä tarvetta ohjata kaavassa. Vastineissa todetaan, että "kaavalla pyritään edis-
tämään kaupan toimijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehitysmahdollisuuksia
mahdollistamalla kaavalla vaihtoehtoisia ja joustavia ratkaisuja Virtain keskustan
läheisyydessä, eikä kaavamääräyksissä ole tarvetta rajoittaa kaupan tyyppiä.
Myöskään alueen kaupallista profiilia ei ole tarvetta määrittää kaavassa tarkem-
min, jottei kaavalla rajoiteta kaupan toimijoiden toiminta-ja kehitysmahdollisuuk-
siä."

Nallelan peltoalueelle asemakaavaehdotuksen mahdollistama yhteensä 16700 k-
m2 liiketilarakentaminen ylittää huomattavasti kaupallisen selvityksen suosituksen

uuden liiketilan määrästä. Asemakaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon, että

merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös
useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan keskittymää, joka on vaikutuksil-
taan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.
Siten tuleekin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta maakuntakaavan
seudullisuuden kriteerille eli 7000 k-m2 ylittämiselle esittää asemakaavassa vah-
vat perustelut.

Luonnosvaiheen K-1 -korttelin poistaminen kaavasta sekä asemakaavamääräyk-
sessä huomioitu KTY-korttelialueiden toteutuksen ajallinen porrastaminen kanta-
tien itäpuolisen alueen rakentumiseen nähden ovat hyviä ratkaisuja. Kiellon mää-
räaikaisuuden poistamista tulisi vielä harkita.

Seudullinen viheryhteys on toteutettavissa Nallelan alueelle, tosin kaava-
alueeseen jätetyn asemakaavoittamattoman alueen vuoksi siihen liittyy epävar-
muutta. Virkistysalueiden ja vilkkaan kokoojakadun läheisyys voi aiheuttaa haas-
teitä meluntorjunnan suhteen. Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen
kehittämismerkintä koskee erityisesti Tärisevän, Marttisen ja laivarannan alueita
ja lähiympäristöjä, ei niinkään Nallelan aluetta.

Kaavaselostuksen lukua 2.2. Suunnittelutilanne on syytä tarkentaa maakuntakaa-
van oikeusvaikutusten osalta. Maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti (MRL 32 §)
maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asema-
kaavaa.

Liitteet:
Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040
Virtain kaupungin Nalletan peltoalueen asemakaava, ehdotus 14.6.2018
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Päätös: Virtain Nallelan peltoalueen asemakaavan tavoitteenasettelu ja esitetyt ratkaisut

ovat pääosin Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaisia.

MRL 71 d §:n mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai
yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole
asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Nallelan peltoalueelle
asemakaavaehdotus ei sisällä erityistä mainintaa kaupan suuryksiköistä. Kaavan
mahdollistama yhteensä 16700 k-m2 liiketilarakentaminen ylittää kaupallisen selvi-

tyksen suosituksen uuden liiketilan määrästä, mutta sitä ei suunnata suuryksiköi-
hin. Asemakaavaa laadittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että merkityksel-
tään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myy-
malasta koostuvaa vähittäiskaupan keskittymää, joka on vaikutuksiltaan verratta-
vissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Siten tuleekin
paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta maakuntakaavan seudullisuu-
den kriteerille eli 7000 k-m2 ylittämiselle esittää asemakaavassa perustelut.

Pirkanmaan liitto katsoo, että luonnosvaiheen K-1 -korttelin poistaminen kaavasta
sekä asemakaavamääräyksessä huomioitu KT/ -korttelialueiden toteutuksen ajal-
linen porrastaminen kantatien itäpuolisen alueen rakentumiseen nähden ovat hy-
via ratkaisuja. Kiellon määräaikaisuuden poistamista tulisi vielä harkita.

Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan seudullinen viheryhteys on toteutettavissa
Nallelan alueelle, tosin kaava-alueeseen jätetyn asemakaavoittamattoman alueen
vuoksi siihen liittyy epävarmuutta. Virkistysalueiden ja vilkkaan kokoojakadun lä-
heisyys voi aiheuttaa haasteita meluntorjunnan suhteen, joten Suojaviheralue-
merkinnän käyttöä asemakaavassa tulisi harkita.

Kaavaselostuksen lukua 2. 2. Suunnittelutilanne on syytä tarkentaa maakuntakaa-
van oikeusvaikutusten osalta. Maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti (MRL 32 §)
maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asema-
kaavaa.

Karoliina Laakkönen-Pöntys
Maakuntakaavoitusjohtaja

Hanna Djupsjöbacka
Maakunta-arkkitehti
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Pasi Lappalainen

Lähettäjä: Jokinen Tuula <tuula.jokinen@virrat.fi>

Lähetetty: torstai 16. elokuuta 2018 8.24

Vastaanottaja: Nummijärvi Arto

Aihe: Sivistyslautakunnan päätös 15.8. tiedoksi 

Lausunto Nallelan peltoalueen asemakaavaehdotuksesta 
 
SIVIL                                   

Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Nallelan peltoalueen 
asemakaavaehdotuksesta 31.8.2018 mennessä.  Kaavan selvitysaineistot 
löytyvät Virtain kaupungin nettisivuilta kohdasta Asuminen ja 
ympäristö/Kaavoitus ja rakentaminen/Kaavoitus.  

 
Valmistelija:                      Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260 

 
Ehdotus:    Sivistyslautakunnalla ei ole huomautettavaa Nallelan peltoalueen 

asemakaavaehdotukseen. 
 

Päätös:       Ehdotus hyväksyttiin. 
_________   

 
Lisätietoja:   Kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi, p. 044-7151250, 

arto.nummijarvi@virrat.fi 
 
Jakelu:         kaupunginhallitus 
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Pelastusviranomaisen lausunto asemakaavasta

Vastaanottaja

Virtain kaupunki

 

kirjaamo@virrat.fi

  

Kohde

   

Nallelan peltoalueen asemakaava

 

 

 

 

 

 

 Pelastusviranomainen puoltaa kaavaehdotusta.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä tulee huomioida pelastustoimen
sammutusveden tarve siten, että sammutusveden saanti toteutetaan sammutusvesisuunnitelman
mukaisesti.

palotarkastusinsinööri
Perttu Mukkala

Satakunnankatu 16 , 33100 TAMPERE
Pirkanmaan pelastuslaitos

Puh: 03-565 612
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi

Kaarina Maununtyttären tie 6

Pirkanmaan pelastuslaitos

36200 KANGASALA

Kangasalan aluepaloasema
Puh: 040-8062269 , -----
perttu.mukkala@tampere.fi

palotarkastusinsinööri
Perttu Mukkala
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Lausunto Nallelan peltoalueen asemakaavasta;    
 
 
 
Virtain Yrittäjät ry:n lausunto Nallelan peltoalueen asemakaavasta: 
 
 
 
Kaava on laadittu palvelemaan elinkeinoelämän kehittymistä paikkakunnallamme, 
kaavassa on huomioitu elinkeinoelämän erilaiset tonttitarpeet. 
 
Valmisteluaineistossa  kiinnittämiimme seikkoihin olemme saaneet vastaukset. 
Yrittäjien edustajana toivomme kaavasta mahdollisimman laajasti kattavaa ja sallivaa. 
 
 
 
Tien 66 varrelle ehdotamme kevyenliikenteenväylää, välille Ahjolantien risteys- Siekkisentien risteys. 

Tämä olisi merkittävä turvallisuustekijä sekä tukisi alueen kehittymistä. KTY-1 tontit tien 
vieressä vilkastuttavat mahdollisesti myös jalankulkuliikennettä tulevaisuudessa. 

 
 
 
Kaavoitus on yksi tärkein edellytys elinkeinoelämän vilkastumiselle Virroilla.  
Tonttitarjonta yrityksille on oltava kunnossa ja toivommekin kaavoituksen jatkuvan myös 

tulevaisuudessa yhtä hyvin ja aktiivisesti kuin viime vuosina on tapahtunut.  
 
 
 
Virroilla 27.8.2018 
 
Heli Niemi 
Puheenjohtaja 
Virtain Yrittäjät ry 
p.040 – 707 5262 

http://www.virtainyrittajat.fi/


Suomen luonnonsuojeluliiton LAUSUNTO
Virtain-Ruoveden yhdistys ry 
c/o Larissa Heinämäki
Havangantie 418
34710 Vaskivesi 31.08.2018
larissa.heinamaki@iki.fi

Virtain kaupunki
Kaupunginhallitus

Asia Lausuntopyyntö, Nallelan peltoalueen asemakaavaehdotus

Kiitämme lausuntopyynnöstä. Seuraavassa yhdistyksen huomioita asemakaava-
aineistosta.

Kaavamääräyksissä määritellään että kantatie 66:n puoleisten rakennusten 
julkisivujen ja piha-alueiden tulee yleisilmeeltään olla edustavia ja siistejä. Lisäksi  
määritellään julkisivujen materiaaleja joiksi mainitaan lasi-, tiili-, rappaus- ja 
metallipinnat. Yhdistys toistaa luonnosvaiheen ehdotuksensa, että 
julkisivumateriaalina käytettäisiin puuta.

Vastineessa lausuntoomme mainitaan että määräys ei ole ehdoton vaan että puuta on 
mahdollista käyttää. Kun kaavamääräyksissä ei kuitenkaan puuta mainita, antaa se 
kuvan että mainittuja materiaaleja on käytettävä. Kaavan ohjausvaikutus on 
merkittävä pitkälle tulevaisuuteen, joten määräyksissä olisi perusteltua ottaa 
huomioon myös rakentamisen vaikutukset ilmastoon. Puurakentamisessa hiili pysyy 
sitoutuneena pitkään ja se on myös kierrätyskelpoinen materiaali. Määräyksessä 
mainittujen vaihtoehtojen valmistuksessa kuluu paljon energiaa eli syntyy 
hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja. Niiden uudelleenkäytettävyys metallia 
lukuunottamatta on hankalaa.

Puurakenteiden ja -rakennusten suosiminen nostaisi myös Virtain imagoa 
positiivisella tavalla.

Yhdistys kiittää liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K-1) poistosta kaava-
alueen pohjoisosasta.

Virroilla 31.08.2018

Larissa Heinämäki
puheenjohtaja



Jaana Ahjokivi   MUISTUTUS 
Hanna Rantanen  
Rantapappilankuja 1 
34800 Virrat  
 
Virtain kaupunki,  
Kaupunginhallitus,  
PL 85,  
34801 Virrat  
sähköpostitse: kirjaamo@virrat.fi 
 
NALLELAN PELTOALUEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS 

Keskusteluun kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärven kanssa 31.8.2018 viitaten, vaadimme, että 
omistamamme kiinteistö tulee jättää asemakaavan ulkopuolelle eli säilyttää kaavoittamattomana, 
ns. ”valkoisena alueena”, kuten se nyt asemakaavaehdotukseen on merkittykin.  
 
Lisäksi vaadimme, että Virtain kaupunki poistaa kiinteistömme alueelle piirretyt tiealueet ja 
pääviheryhteydet.  
 
Uusi raskaan liikenteen tieyhteys – kohtuutonta yksityistä maanomistajaa kohtaan  
 
Raskaalle liikenteelle suunniteltu uusi tie ’Nallenraitti’ on piirretty ehdotuksessa omistamamme 
yksityisen maa-alueen poikki, ja pilkkoo ja pienentää kiinteistöämme entisestään. On huomioitava, 
että olemme jo 60-luvulla luovuttaneet Virtain kunnalle tästä yhtenäisestä noin 4 hehtaarin alueesta 
(kts. kuva alla) tiealueet Siekkisentien, Nallenkaaren ja Mielikintien rakentamista varten. Tiet 
pilkkoivat yhtenäisen alueen neljään pieneen palstaan, ja palstaa pienensi edelleen 66:n 
kiertoliittymän rakentaminen 90-luvulla. Lisäksi 2 palstaa näistä on kaavoitettu VL-puistoalueeksi. 
 
Alue on ollut yhtenäinen alue, ja yksityisenä maanomistajana olemme joutuneet luovuttamaan 
tilasta alueita jo useaan eri otteeseen yhteiskunnan tarpeita varten.  
 

 
 
Ehdotuksesta rakentaa raskaan liikenteen tie kiinteistömme alueelle, aiheutuu meille, alueen 
yksityiselle maanomistajalle kohtuutonta haittaa ja omaisuuden arvon alenemista, ottaen 



huomioon, että Virtain kaupunki on ostanut omiin nimiinsä ko. alueelta maata, jota voidaan 
vastaavasti käyttää tämän raskaan liikenteen vaatiman tien rakentamiseen.  
 
Ehdotus tarkoittaa käytännössä myös sitä, että rakentaakseen uuden raskaan liikenteen tien, ja 
mahdollisesti kevyen liikenteen väylän Nallenkaarelle sekä parantamaan risteysaluetta Siekkisentie-
Mielikintie-Nallenkaari, Virtain kaupunki joutuisi lunastamaan omistamamme alueen tiealueeksi, 
mikä on jo kohtuutonta yhtä yksityistä maanomistajaa kohtaan.  
 
Raskaan liikenteen tieratkaisu on mietittävä uudelleen esimerkiksi kiertotyyppisesti Ahjolantieltä.  
 
Raskas liikenne on nyt suunniteltu kulkevaksi yksityisomistuksessa olevan kiinteistömme läpi (pisto 
uudelta Nallenraitilta olemassa olevaan Nallenkaareen). Nallenkaari on kapea tie, jonka 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee Nallelan ja Tapiolan asuntoalueet. Nallenkaaren varrella 
sijaitsee myös uusi kehitysvammaisten asuntola. Nyt olemassa oleva Nallenkaari toimii 
kevyenliikenteen väylänä. Suunniteltu raskaan liikenteen tieratkaisu edellyttäisi Nallenkaaren 
leventämistä, kevyen liikenteen väylän rakentamista, Siekkisentien, Nallenkaaren ja Mielikintien 
risteyksen laajentamista, mikä edelleen suurentaa tiealueiden pinta-alaa eli pienentää 
kiinteistömme pinta-alaa, ja vaikeuttaa alueen maankäyttöä.  
 
Resursseja voisi ohjata olemassa olevan Ahjolantien perusparannukseen ja mahdollisen 
kevyenliikenteen väylän rakentamiseen siellä. Perusparannetulta Ahjolantieltä voitaisiin 
kiertotyyppisesti ohjata raskas liikenne tälle uudelle tulevaisuudessa rakennettavalle teollisuus- ja 
liikealueelle, ja perusparannettu Ahjolantie palvelisi myös jo olemassa olevaa teollisuusaluetta 
(Virtain kiinteistöpalvelu, Kiilto, Jita, Pirkanmaan uusiometalli, Katsastuskonttori, jne). Lisäksi 
Ahjolantie sijaitsee asumattomalla teollisuusalueella, eikä raskaan liikenteen haittaa ja samanlaista 
turvallisuusriskiä muodostu, kuten kapealla Nallenkaarella.  
 
Pääviheryhteydet 
 
Alue tulee suunnitella pääviheryhteystarpeiden kannalta niin, että viherkäytävä kulkee Virtain 
kaupungin omistamia, olemassa olevia viheralueita pitkin. Mielestämme on kohtuutonta, että 
omistamallemme yksityisalueelle suunnitellaan etelä-pohjoissuuntaista viherkäytävää, joka 
vaikeuttaa alueen tulevaa maankäyttöä, kun kaupungilla on omistuksessaan läheisyydessä 
vastaavaa aluetta. Lisäksi omistamamme kiinteistön 2 palstaa näistä on jo kaavoitettu VL-
puistoalueeksi. 
 
Kiinteistöllemme valuvat ja haittaa aiheuttavat hulevedet 
 
Asemakaavan laatimisen yhteydessä Virtain kaupungin on selvitettävä kunnan alueella sijaitsevien 
hulevesijärjestelmien ja – ojien toimivuus ja esitettävä kiinteistömme vettymisen korjaamiseen 
suunnitellut toimenpiteet.  

 
 
Virroilla, 31.8.2018 

 

Jaana Ahjokivi  Hanna Rantanen  
Kiinteistön 936-409-28-310 omistajat 


