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VIRTAIN KAUPUNKI 
PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

Aika 7.8.2018, klo 10.00 – 11.00 

Paikka Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere 

Läsnä Samuli Alppi  Pirkanmaan ELY-keskus (pj.) 

 Irja Tasanko  Pirkanmaan ELY-keskus 

 Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto 

 Arto Nummijärvi  Virtain kaupunki  

 Johanna Lamminmäki Virtain kaupunki 

 Pasi Lappalainen  Nosto Consulting Oy, kaavan laatija 

 Tanja Konstari  Nosto Consulting Oy (siht.) 

1. Kokouksen avaus, neuvottelun tarkoitus ja järjestäytyminen 

Samuli Alppi avasi tilaisuuden. Todettiin läsnäolijat. Päätettiin, että kon-

sultti laatii muistion neuvottelusta. 

Pirkanmaan maakuntamuseosta ilmoitettiin etukäteen, ettei sieltä tule 

edustusta aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun. 

Neuvottelun tavoitteena on käsitellä Puttosenkulman asemakaavan läh-

tökohtia. Keskeisiä neuvottelun teemoja ovat liikenne, pohjavedet sekä 

kauppa. 

2. Kaava-alue ja kaavan tavoitteet 

Osallistujille on jaettu etukäteen perustietoa alueesta (sijaintikartta, alu-

een likimääräinen rajaus ym.). 

Pasi Lappalainen esitteli kaava-aluetta. Asemakaavoitettava alue sijaitsee 

Virtain kaupungin keskustaajamassa valtatie 23:n ja kantateiden 66 ja 68 

liittymäalueen kaakkoispuolella. Kaava-alue on osittain kaupungin omis-

tuksessa ja osittain yksityisomistuksessa. Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi 

maantiealuetta. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Virtain keskus-

taajaman osayleiskaavassa alue on pääosin uutta työpaikka-aluetta, jolle 

ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TPY). 
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Laadittavan asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualue työ-

paikka-alueeksi osayleiskaavan mukaisesti. Alueelle ei ole tarkoitus mah-

dollistaa päivittäistavarakauppaa. 

Osayleiskaavassa valtatie 23:n ja kantateiden 66 ja 68 risteyksessä on 

osoitettu olevan eritasoliittymä, vaikka risteyksessä ei ole tällaista. Liitty-

män parantamisesta on laadittu tilavaraus- ja vaikutustarkastelu (2013), 

jossa eritasoliittymä on yksi esitetyistä vaihtoehdoista. 

Keskusteltiin liikenteestä. 

- ELY-keskuksen ja kaupungin kesken on käyty viime talvena työ-

neuvottelu lähinnä liikenneasioiden osalta. Arto Nummijärven mu-

kaan kaava-alueen alustava rajaus on tehty ELY-keskuksen Minna 

Huttusen esityksen mukaisesti. Ensivaiheessa liittymää parannet-

taisiin porrastetuksi liittymäksi. 

- ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myös eritasoliittymälle on jä-

tettävä riittävä tilavaraus. 

- Karoliina Laakkonen-Pöntyksen mukaan eritasoliittymä on myös 

maakunnallinen tahtotila, sillä liittymä on osoitettu maakuntakaa-

vassa uudeksi eritasoliittymäksi. 

- Lappalainen totesi, että tilavaraus- ja vaikutustarkastelun vaihto-

ehtoiset liittymäsuunnitelmat olisi hyvä saada sähköisessä muo-

dossa (esim. dwg-muodossa). 

- ELY-keskuksen ja kaupungin kesken käydyssä työneuvottelussa 

tuli ELY-keskuksen puolelta esiin myös tarve siirtää Puttosharjun-

tien liittymää etelämmäs, sillä liittymän todettiin sijaitsevan turhan 

lähellä valtatien 23 ja kantateiden 66 ja 68 risteystä. 

- Lappalainen totesi liittymän siirtämiseen liittyvän tiettyjä haas-

teita, sillä nykyisen liittymän eteläpuolella vanhalla soranottoalu-

eella maanpinnan korkeustaso on huomattavasti matalampi kuin 

harjun päällä Y-risteyksen kohdalla. 

- Nummijärvi totesi, että matalaa kohtaa olisi mahdollista täyttää 

harjusta irrotettavalla massalla, jolloin myös pohjaveden päälle 

saataisiin suojakerros. 

Keskusteltiin kaupasta. 

- Pirkanmaan liitto esitti näkemyksenään, että alueelle saisi toteut-

taa vain paljon tilaa vaativaa kauppaa (esim. auto- tai maatalous-

kauppaa), mutta ei päivittäistavarakauppaa. Kaavoitettava alue on 

uudessa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (ei lainvoimainen) 

pääosin työpaikka-aluetta, jossa merkitykseltään seudullisten vä-

hittäiskaupan suuryksikköjen koon alaraja on Virtain keskustaaja-

massa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta 7000 k-

m². 
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- Keskusteltiin maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaantul-

leen muutoksen vaikutuksista mm. vähittäiskaupan ohjaukseen. 

Muutoksen jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköksi katsotaan yli 

4000 k-m²:n suuruinen vähittäiskaupan myymälä. 

Keskusteltiin pohjavesistä sekä hulevesien hallinnasta. 

- ELY-keskuksen ylitarkastaja Annukka Galkin on kommentoinut 

kaavahanketta. Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 

pohjavesialueella ja osa TPY-alueesta pohjaveden muodostumis-

alueella. Aluetta kaavoitettaessa on huomioitava, että muodostu-

van pohjaveden määrä ei vähene. Alueella tulee huomioida puh-

taiden hulevesien maahan imeytys sekä likaantuneiden hulevesien 

ohjaaminen pois pohjavesialueelta. 

- ELY-keskus esitti näkemyksenään, että pohjavesien tilaa ei saa 

muutoinkaan häiritä ja että Kankaan vedenottamo on huomioitava 

kaavatyössä. 

- Nummijärven mukaan alueelle todennäköisesti rakennetaan hule-

vesiverkosto, joka liitetään mahdollisesti kaavoitettavan alueen 

länsipuolella olevaan verkostoon. Kaupunki selvittää hulevesiver-

koston toteuttamisen mahdollisuuksia kaavatyön aikana. 

3. Laadittavat selvitykset 

Todettiin, että osayleiskaavassa on ratkaistu monet perusasiat. 

ELY-keskus toivoi lisäselvityksiä mm. pohjaveden virtauksista ja pinnan 

tasosta. Annukka Galkin on kommentoinut seuraavasti: ”Alueelle olisi 

hyvä asentaa muutama pohjavesiputki, joiden avulla saadaan tietää, 

esiintyykö alueella pohjavettä ja mihin suuntaan se virtaa. Samalla saa-

daan selville maalajit alueella ja kallionpinnan syvyys.” 

Kaava-alueelta on laadinnassa luontoselvitys ja muinaisjäännösinven-

tointi. Muinaisjäännösinventointi valmistunee parin viikon sisällä. Maa-

kuntamuseo on edellyttänyt muinaisjäännösinventoinnin laatimista alu-

eelta. 

Virroilla ollaan laatimassa uutta pohjakarttaa asemakaava-alueelle, mutta 

pohjakartan uudistus ei todennäköisesti valmistu kyseessä olevan kaavan 

laadinnan aikana. 

4. OAS 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadinnassa. Normaalien osallis-

ten lisäksi ei ole tiedossa erityisiä osallisia. 

Nummijärven mukaan kaava-alueesta n. 3 hehtaaria on yksityisen maata, 

ja kaupunki tekee maankäyttösopimuksen maanomistajan kanssa kaava-

työn aikana. 
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Todettiin, että tulevan työpaikka-alueen toiminnan laatu todennäköisesti 

kiinnostaa kaavatyön osallisia. Alppi totesi, että toiminnan laadun esittä-

mistapa kaavan yhteydessä on kaavan laatijan päätettävissä (esim. vai-

kutusten arvioinnin yhteydessä). 

5. Jatkotoimenpiteet 

Kaavahankkeesta järjestetään kaavaluonnosvaiheessa (syyskuussa 

2018) esittelytilaisuus, joka toteutetaan todennäköisesti yleisötilaisuu-

tena. 

Todettiin, että toista viranomaisneuvottelua ei todennäköisesti tarvita, 

mutta sellaisesta sovitaan tarpeen mukaan. 

 

Puheenjohtaja päätti neuvottelun klo 11.00. 

 

 

Tanja Konstari 

 

 

JAKELU läsnäolijat 

 Ulla Lähdesmäki, Pirkanmaan maakuntamuseo 


