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VIRTAIN KAUPUNKI 

NALLELAN PELTOALUEEN ASEMAKAAVA 

Nallelan peltoalueen asemakaava on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 

20.7.–31.8.2018.  

Kaavaehdotuksesta on jätetty nähtävilläoloaikana yksi muistutus.  

Kaavaehdotuksesta saatiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan lii-

ton, Pirkanmaan maakuntamuseon, Virtain kaupungin teknisten palvelui-

den lautakunnan, Virtain kaupungin sivistyslautakunnan, Virtain vesi-

osuuskunnan, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Virtain seurakunnan, Virtain 

Yrittäjät ry:n sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdis-

tys ry:n lausunnot. 

Kaavan laatijana olen tehnyt muistutukseen sekä lausuntoihin vastineet. 

 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto (31.8.2018) 

Vastine 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 § 3 mom. mukaan maakuntakaava ei ole 

voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ensimmäistä asema-

kaavaa laadittaessa. Suunnittelualueella on voimassa vastikään laadittu 

Virtain keskustaajaman osayleiskaava, joka on hyväksytty 9.11.2015 ja 

joka on tullut voimaan suunnittelualueella 23.1.2017. Koska Nallelan pel-

toalueen asemakaava on pääosin uutta asemakaavaa ja vain vähäisiltä 

osin olemassa olevan kaavan muutosta, voidaan katsoa, että Pirkanmaan 

maakuntakaavalla ei ole mitään lakiin perustuvaa ohjausvaikutusta ase-

makaavaa laadittaessa. Asemakaavassa esitetyt ratkaisut perustuvat näin 

ollen oikeusvaikutteisiin yleiskaavaan. 

Päivittäistavarakaupan osuuteen tehdään rajaus kaavamääräyksiin seu-

raavasti: 

- KTY-1 -alueen kaavamääräykseen lisätään lause: ”Korttelialueelle saa 

sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja yhteensä enintään 500 

kerrosneliömetriä.” 
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- TY-1 -alueen kaavamääräykseen lisätään lause: ”Alueelle ei saa sijoit-

taa päivittäistavarakaupan myymälätiloja.” 

Laissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista säädetään sille kuu-

luvista tehtävistä. Lain 1 luvun 3 §:ssä mainittuna tehtävä on muun ohella 

mainittu yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen. Nallelan pelto-

alueen asemakaavan luonteesta johtuen olisikin ollut toivottaa, että ELY-

keskus olisi lausunnossaan ottanut kantaa, toteuttaako kaava laissa ase-

tetut vaatimukset yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistämisestä. 

 

Pirkanmaan liiton lausunto (30.8.2018) 

Vastine 

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § 5 mom. mukaan asemakaavassa voi-

daan enintään kolmen vuoden ajaksi kieltää uuden rakennuksen rakenta-

minen. Säännöstä on käytetty lain sallimassa enimmäismuodossa asema-

kaavaehdotuksessa KTY-1 -korttelialueilla. 

Kaavaselostuksen luvun 2.2 sananmuotoa tarkennetaan seuraavasti: 

”Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella 

ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa.” 

Muilta osin viitataan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnosta annettuun 

vastineeseen. 

 

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto (14.9.2018) 

Vastine 

KTY-1 korttelialueita koskevat kaavamääräysten yleiset määräykset, joi-

den mukaan piha-alueiden tulee olla edustavia ja yleisilmeiltään siistejä. 

Ulkovarastointialueiden sijoittaminen kantatie 66:n puoleiselle korttelialu-

een osalle on kielletty. 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunnan lausunto (21.8.2018) 

Vastine 

Myymälätilojen lisääminen kaava-alueelle ei ole mahdollista, varsinkin 

kun otetaan huomioon Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton 

asiasta antamat lausunnot. Koska uudet kaupalliset palvelut on haluttu 

kaupungisssa ensisijiasesti ohjata Purulankulman alueelle, Nallelan 

peltoalueen kaavassa on päädytty rajoittamaan KTY-1 -alueiden 

touteuttamista lain mahdollistaman enimmäisajan (3 vuotta). 

Kaava-alueen yhtenä suunnitteluperiaatteena on ollut, että kaava on 

toteutettavissa kaavataloudellisesti järkevästi. Uusien rakennettavien 

katujen pituudet on pyritty pitämään maltillisina. 
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Lähivirkistyalaueiden (VL) tarkempi maisemointi ja muu rakentaminen on 

perusteltua ratkaista kaavan voimaan tulon jälkeen erikseen laadittavassa 

viheraluesuunnitelmassa. Kaava-alueelle on mahdollista rakentaa 

kahvila/kioski kaavan mukaisille korttelialueille. 

Nallelanraitti on suunniteltu asemakaavassa oikeusvaikutteisen 

yleiskaavan mukaisesti siten, että mahdollistetaan liikenneturvallisesti 

toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Katualuetta on yksityisen maanomistajan 

alueella (kuva alla). Vastaavasti asemakaavan kumoaminen poistaa 

merkittävältä osalta maantien aluevarauksen saman maanomistajan 

omistuksessa olevalta maa-alueelta. 

 

Jaksottaisesti syttyvien mainoslaitteiden kiellosta on sovittu kaavatyön 

yhteydessä pidetyssä viranomaisneuvottelussa. 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Virtain kaupungin sivistyslautakunnan lausunto (15.8.2018) 

Vastine 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Virtain vesiosuuskunnan lausunto (28.8.2018) 

Vastine 

Kaavaselostukseen lukuun 5.2. Toteuttaminen ja ajoitus lisätään lause: 

”Kaava-alueelle rakennuslupia myönnettäessä tulee huomioida Kankaan 

vedenottamon sijainti lähialueella.” 

Verkostojen vaatimat johtokäytävät lisätään kaavakartalle. 

Kaavaseostukseen tehdään sivuille 15 ja 43 lausunnossa esitetty korjaus 

(Kankaan vedenottamo). 
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausunto (28.8.2018) 

Vastine 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Virtain seurakunnan lausunto (24.8.2018) 

Vastine 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Virtain Yrittäjät Ry:n lausunto (27.8.2018) 

Vastine 

Kaavaehdotus on laadittu siten, että Ahjolantien risteys - Siekkisentien 

risteys -välille on mahdollista suunnitella ja rakentaa 

kevyenliikenteenväylä yleisen tien alueelle (LT). 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:n lausunto (31.8.2018) 

Vastine 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Jaana Ahjokiven ja Hanna Rantasen muistutus (31.8.2018) 

Vastine 

Nallenraitti on suunniteltu asemakaavassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

mukaisesti siten, että suunnittelussa on huomioitu uuden yritysalueen 

edellyttämä liikenneturvallisuus. Tämä ilmenee muun muassa siten, että 

Nallenraitti on alueellinen kokoojakatu, josta liitytään kohtisuorasti asuin-

kadulle (Nallenkaari). Vaihtoehtoista ratkaisua, joka toteuttaisi yleiskaa-

vaa ja olisi yleisen liikenneturvallisuuden näkökulmasta yhtä hyvä, ei ole 

löydettävissä.  

Kun Virtain kaupunki ryhtyy rakentamaan asemakaavan mukaista Nallen-

raittia yksityiselle maa-alueelle, maanomistaja on oikeutettu saamaan 

maa-alueesta korvauksen maankäyttö- ja rakennuslain 94 ja 104 §:ien 

mukaisesti. 

Kokonaisuutta arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että Nallelan peltoalu-

een asemakaavan laadinnan yhteydessä kumoutuu merkittävältä osalta 

vanhan asemakaavan mukaista maantiealuetta muistutuksen tekijöiden 

omistaman kiinteistön alueelta.  

Viheralueyhteydet on suunniteltu asemakaavassa voimassa olevan oi-

keusvaikutteisen yleiskaavan mukaisesti. 



Nosto Consulting Oy 5 / 5 

 

 

Kaavan toteutuksen yhteydessä rakennetaan uusi avo-oja, joka ohjaa 

pintavedet pois muistutuksen tekijöiden omistaman kiinteistön ulkopuo-

lelle. Lisäksi asemakaavassa hulevesien käsittely on suunniteltu hoidetta-

vaksi siten, että ne käsitellään muistutuksen tekijöiden omistaman kiin-

teistön ulkopuolella.  
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