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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 
sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Kaava-alue sijaitsee Virroilla keskustan tuntumassa kantatien 66 varrella. 
Alue rajautuu etelässä Ahjolantiehen sekä teollisuusrakennusten korttelialu-
eeseen ja lännessä Torisevajärvientiehen (kantatie 66). Pohjoisessa kaava-
alue rajautuu metsäsaarekkeeseen ja katu- sekä tiealueeseen, ja idässä 
kaava-alue rajautuu osittain Nallenkaareen ja osittain metsikkö- ja pelto-
alueeseen. 

Kaava koskee kiinteistöjä 936-409-28-228, 936-409-28-269 (osa), 936-
409-80-2, 936-409-89-2 (osa), 936-409-28-292, 936-409-28-307 (osa), 
936-409-28-308, 936-409-188-0, 936-409-28-270 (osa), 936-409-28-
272, 836-409-8-314 (osa), 936-409-8-343, 936-409-8-344, 936-409-8-
345 (osa), 936-409-8-346, 936-409-8-347, 936-409-8-348 (osa), 936-
409-29-165 (osa), 936-409-28-309 (osa), 936-409-28-310 (osa), 936-
409-135-0 (osa), 936-409-4-252 (osa), 936-409-4-369 (osa), 936-11-11-
2, 936-11-11-7, 936-11-11-8, 936-409-19-57 (osa), 936-884-1-1 (osa) 
sekä 936-895-2-2 (osa). 

Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja vähäisiltä osin yksityis-
omistuksessa. 

Koko kaava-alueen pinta-ala on noin 39,7 hehtaaria. Kaavamuutos- ja laa-
jennusalueen pinta-ala on noin 38,8 hehtaaria, ja kumottavan kaava-alueen 
pinta-ala on noin 0,90 hehtaaria. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Kaava-alue ilmakuvassa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Kaava-alueen luonnonympäristö muodostuu viljellyistä pelloista sekä 
suurruohojen peittämistä rehevistä niityistä, jotka ovat aiemmin olleet 
peltoja. Lisäksi alueella on pääosin lehtipuuvaltaisia, entisille pelloille 
kasvaneita nuoria metsikköjä sekä nuoria lehtipuuviitoja. Kaava-alue on 
maastoltaan tasaista. 

Kaava-alueen pohjoisosa (Siekkisentien pohjoispuolinen osa) kuuluu veden-
hankintaa varten tärkeään Puttosharjun pohjavesialueeseen. 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on vähäisiltä osin rakennettua. Kaava-alueen keskiosassa on 
kaksi omakotitaloa piharakennuksineen ja itäosassa yksi omakotitalo piha-
rakennuksineen. Kaava-alueen eteläosassa Ahjolan teollisuusalueella on 
yritys- ja myymäläkäytössä olevia rakennuksia. 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Pirkanmaan 1. maakuntakaavaan, joka on tullut voi-
maan 29.3.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alue on maakuntakaavassa pääosin taajamatoimintojen aluetta (A). 
Kaava-alueen eteläosa on työpaikka-aluetta (TP). Alueen länsiosaan on 
osoitettu viheryhteystarve. Kaava-alueen pohjoisosa on vedenhankinnan 
kannalta tärkeää pohjavesialuetta (pv 101, II luokan pohjavesialue). Kan-
tatie 66 on osoitettu valtatien/kantatien merkinnällä. 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: 

 

 

Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta 
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Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 27.3.2017 hyväksynyt 
uuden Pirkanmaan maakuntakaavan 2040, joka on 2. kokonaismaakunta-
kaava Pirkanmaalla. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus on määrännyt kokouksessaan 
29.5.2017 kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kaava-alue on taajamatoimintojen 
aluetta. Kantatien 66 itäpuolelle on osoitettu viheryhteys. Kaava-alueen 
pohjoisosa on tärkeää vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. 
Kaava-alue kuuluu lisäksi matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealu-
eeseen (mv). Kantatie 66 on osoitettu valta- tai kantatieksi. Kantatien län-
sipuolelle kaava-alueen välittömään läheisyyteen on osoitettu maakunnalli-
sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 
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Kaava-aluetta koskevat maakuntakaavaehdotuksessa seuraavat kaava-
määräykset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (ei lainvoimainen) 
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Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Yleiskaava 

Virtain keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 9.11.2015 § 57. Kaupunginhallituksen päätöksellä 23.1.2017 
osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta vanhaa sairaalaraken-
nusta ja asemakaavan korttelia 14005, joihin kohdistuvat valitukset ovat 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana. Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
den päätöksen 7.10.2016 mukaisesti osayleiskaava ei ole voimassa myös-
kään Helppolan kiinteistön osalta. 
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Osayleiskaavassa kaava-alue on työpaikka-aluetta (TP, suurin osa uutta ja 
olennaisesti muuttuvaa aluetta), teollisuusaluetta, jolle ympäristö asettaa 
erityisiä vaatimuksia (TY, uutta ja olennaisesti muuttuvaa aluetta), asuin-
pientalojen aluetta (AP, suurin osa uutta ja olennaisesti muuttuvaa aluetta), 
lähivirkistysaluetta (VL), hallinnon aluetta (P, uutta ja olennaisesti muuttu-
vaa aluetta). Kaava-alue kuuluu lisäksi pieniltä osin keskustatoimintojen 
alueeseen (C) sekä maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen (MA). 

Siekkisentien pohjoispuolinen kaava-alueen osa kuuluu tärkeään pohjave-
sialueeseen (pv-1). Kaava-alueen itäosassa on luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeää aluetta (luo-1). 

Uudelle TP-alueelle sekä kaava-alueen itäosaan on osoitettu viheryhteys-
tarve. Lisäksi Siekkisentien ja Nallenkaaren risteyksen läheisyyteen kohdis-
tuu viheryhteystarve. 

Kaava-alueelle on osoitettu pohjois-eteläsuuntainen tieliikenteen yhteys-
tarve. Torisevajärvientien länsipuolelle sekä Ahjolantien eteläpuolelle on 
osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Torisevajärvientien ja Siekkisen-
tien risteysalue (kiertoliittymä) on osoitettu kehitettäväksi risteysalueeksi 

Ote Virtain keskustaajaman osayleiskaavasta 
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samoin kuin Torisevajärvientien ja Ahjolantien risteysalue. Torisevajärvien-
tien ja Ahjolantien risteysalueelle ulottuu kehittämisvyöhykkeen merkintä. 

Torisevajärvientie ja Siekkisentie on merkitty valtatieksi/kantatieksi ja Ah-
jolantie seututieksi/pääkaduksi. Siekkisentien eteläpuolelle sekä alueen 
keskiosaan Nallentien ja Nallenkaaren yhteyteen on merkitty kevyen liiken-
teen reitti. 

Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat määräykset: 
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Asemakaava 

Pääosalla suunnittelualueesta ei ole voimassa asemakaavaa. 

Kaava-alueen lounais- ja kaakkoisosissa on voimassa 18.6.1986 voimaan 
tullut Ahjolan asemakaava II, ja aivan kaava-alueen lounaisosassa on voi-
massa 20.6.1990 voimaan tullut Ahjolan asemakaava II muutos ja laajen-
nus. Voimassa olevissa kaavoissa kaava-alue on teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialuetta (T), lähivirkistysaluetta (VL) sekä katualuetta. T-
alueella tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 30 % ja 
tontin kerrosala saa olla enintään 60 % tontin pinta-alasta. 

Kaava-alueen pohjois- sekä länsiosassa on voimassa vuonna 1973 voimaan 
tullut asemakaava (Keskustan rakennuskaava). Kaava on tullut voimaan 
kaavamuutosalueen osalta 13.4.1973. Voimassa olevassa kaavassa kaava-
alue on liikennealuetta (LT, kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustie tie-, vieri-
, suoja- ja näkemäalueineen) sekä katualuetta. 

Voimassa olevat kaavat ovat liitteenä 1. 
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Ote asemakaavayhdistelmästä: 

Rakennusjärjestys 

Virtain kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.9.2003. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta on Virtain kaupungin ylläpitämä asemakaavan pohja-
kartta. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan 
pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Tavoitteena on kaavoittaa alue työpaikka-alueeksi. Tavoitteena on sijoittaa 
alueelle ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää 
myymälä- ja varastotilaa, työtiloja sekä toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. 
Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon kantatien 66 vetovoimate-
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kijöiden hyödyntäminen, läheisten asuntoalueiden vaikutukset suunnitte-
luun ja pintavesien johtaminen. Kaavassa huomioidaan kantatien 66 (Tori-
sevajärvientie) parantaminen Ahjolantien ja Nallentien liittymien kohdalla 
maantiesuunnitelman mukaisesti. Siekkisentie muutetaan kaavassa ka-
duksi. Kaukolämmön varavoimalaitokselle osoitetaan lisäksi uusi sijainti 
kaava-alueella. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelutyössä tukeudutaan aiemmin tehtyihin selvityksiin: 

• kulttuuri- ja maisemahistoriallinen selvitys asemakaavatasoisena 
(2009) 

• luontoselvitys asemakaavatasoisena (2016) 
• valtaojien kehittämisen yleissuunnitelma (2012) 
• aluepohjatutkimus (2009) 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. Lisäksi suunnittelualu-
eelta laaditaan kaavatyön aikana seuraavat selvitykset: 

• Tarkempi selvitys pohjavesialueista, maaperän laadusta ja pohjave-
den virtaussuunnista 

• Selvitys talousvesikaivoista 
• Selvitys pinta- ja hulevesien käsittelystä kaava-alueella 
• Selvitys kaupan nykytilanteesta (ostovoima), joka tukeutuu maakun-

takaavan ja yleiskaavan palveluverkkoselvityksiin 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 
• Sosiaaliset vaikutukset 
• Taloudelliset vaikutukset 
• Yritysvaikutukset 
• Liikenteelliset vaikutukset 
• Mahdolliset muut vaikutukset 

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä 
läheisyydessä olevat muut kiinteistöt. 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-
dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 
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3. Osalliset 

Kaavahankkeen osallisia ovat: 

- kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat, asuk-
kaat, yritykset, työntekijät ja muut toimijat 
- yhdistykset, jotka toimivat alueella ja joiden toimialaan suunnittelu liittyy 
- elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa ja jotka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

- Virtain kaupungin organisaatiotahot, kuten 
• eri alojen asiantuntijaviranomaiset 
• kaupunginvaltuusto 
• kaupunginhallitus 
• lautakunnat 
• Virtain Energia 

- muut viranomaiset ja yhteistyötahot: 
• Pirkanmaan liitto 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Pirkanmaan Jätehuolto Oy 
• Pirkanmaan maakuntamuseo 
• Pirkanmaan pelastuslaitos / Tampereen aluepelastuslaitos 
• Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
• Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 
• Virtain Vesiosuuskunta 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Joulukuu 2016: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 
kaupunginvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 
kaupungin ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 
osallisille. 

Tammikuu 2017: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

Heinä-elokuu 2017: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-
tään nähtävillä 30 päivää, jonka aikana osalliset 
saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä, 
jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
Kaupunki ilmoittaa kaava-aineiston nähtävillä olosta 
kirjeitse kaikille osallisille ja kaupungin virallisissa il-
moituslehdissä, ilmoitustaululla sekä internet-si-
vuilla. Kaavaluonnoksesta kaupunki pyytää lausun-
not viranomaisilta ja yhteistyötahoilta. 
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Ehdotusvaihe 

Heinäkuu 2018: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-
ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-
moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-
rallisissa ilmoituslehdissä, ilmoitustaululla sekä in-
ternet-sivuilla, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 
muistutuksen kaavaehdotuksesta. 

Syyskuu 2018: Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu. 

Hyväksymisvaihe 

Lokakuu 2018: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-
mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-
taa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-
sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 
puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 
puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi  

Nosto Consulting Oy 
Brahenkatu 7, 20100 TURKU 
 
Virtain kaupunki: 

kaavoitusarkkitehti Arto Nummijärvi 
puh. 03 485 1250, arto.nummijarvi@virrat.fi  

PL 85, 34801 VIRRAT 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 
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Liite 1. Otteet muutettavista asemakaavoista 

 

Ote Ahjolan asemakaava II:sta: 

 

Ote Ahjolan asemakaava II muutoksesta ja laajennuksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otteet Keskustan rakennuskaavasta: 
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