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VIRTAIN KAUPUNKI 
NALLELAN PELTOALUEEN ASEMAKAAVA 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

Aika 13.1.2017, klo 9.30 – 11.20 

Paikka Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere 

Läsnä Irja Tasanko  Pirkanmaan ELY-keskus (pj.) 

 Minna Huttunen  Pirkanmaan ELY-keskus 

 Vesa Haapamäki  Virtain kaupunki 

 Arto Nummijärvi  Virtain kaupunki 

 Pasi Lappalainen   Nosto Consulting Oy (siht.) 

1. Neuvottelun avaus, neuvottelun tarkoitus ja järjestäytyminen 

Irja Tasanko avasi tilaisuuden. Todettiin läsnäolijat. 

Päätettiin, että Tasanko toimii puheenjohtajana ja Pasi Lappalainen laatii 

muistion neuvottelusta. 

Ulla Lähdesmäki ilmoitti etukäteen, ettei Pirkanmaan maakuntamuseolla 

ole tarvetta osallistua aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun. Arkeolo-

gian osalta maakuntamuseo arvioi, ettei tässä tapauksessa ole erikseen 

selvitystarvetta. 

Pirkanmaan liiton edustusta ei ollut paikalla neuvottelussa. 

2. Kaava-alue ja kaavan tavoitteet 

Osallistujille on toimitettu ennen kokousta tutustuttavaksi osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), päivätty 7.12.2016. 

Kaava-alue on rajattu ohjeellisesti OAS:ssa. Käydyn keskustelun yhtey-

dessä päätettiin, että kaava-aluetta laajennetaan siten, että kantatien 66 

(Torisevajärvientie) ja Ahjolantie otetaan mukaan kaavamuutokseen. Li-

säksi Siekkisentien ja Nallelankaaren liittymäalue otetaan kokonaisuudes-

saan mukaan kaava-alueeseen. 

Kaavan tavoitteena OAS:ssa on kaavoittaa suunnittelualue työpaikka-alu-

eeksi. Keskustelun yhteydessä kaupunki ilmoitti lisäävänsä tavoitteisiin 

kaupallisten palvelujen järjestämisen seuraavasti: 

- Suunnittelualueelle mahdollistetaan vähittäiskaupan yksikön rakenta-

minen. Yksikön pinta-ala jää alle laissa määritellyn suuryksikön koko-

rajan. 
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- Kaavamuutoksessa huomioidaan kantatien 66 (Torisevajärvientie) pa-

rantaminen Ahjolantien ja Nallentien liittymien kohdalla maantiesuun-

nitelman mukaisesti. 

- Siekkisentie muutetaan kaduksi. 

- Kaukolämmön varavoimalaitokselle osoitetaan uusi sijainti kaava-alu-

eella. 

3. Laadittavat selvitykset 

OAS:ssa on todettu, että kaava-alueelta on laadittu seuraavat selvitykset: 

- kulttuuri- ja maisemahistoriallinen selvitys asemakaavatasoisena 

(2009) 

- luontoselvitys asemakaavatasoisena (2016) 

- valtaojien kehittämisen yleissuunnitelma (2012) 

- aluepohjatutkimus (2009) 

Käydyn keskustelun yhteydessä kirjattiin seuraavat lisäselvitystarpeet: 

- Tarkempi selvitys pohjavesialueista, maaperän laadusta ja pohjave-

den virtaussuunnista huomioiden myös vedenottamoiden sijainti 

- Selvitys talousvesikaivoista 

- Selvitys pinta- ja hulevesien käsittelystä kaava-alueella 

- Selvitys kaupan nykytilanteesta (ostovoima nykytila/ennuste), joka 

tukeutuu maakuntakaavan ja yleiskaavan palveluverkkoselvityksiin 

4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

OAS:iin tehdään edellä todetut kaava-alueen rajausta, tavoitteita ja sel-

vitystarpeita koskevat muutokset ja lisäykset. 

Lisäksi tehdään seuraavat lisäykset: 

- vaikutusten arviointiin lisätään ”Liikenteelliset vaikutukset” 

- lisätään valmisteilla oleva maakuntakaava 

5. Muut esille tulleet asiat 

Käydyn keskustelun yhteydessä kirjattiin muistiin lisäksi seuraavia asi-

oita: 

- Suunnittelussa tulee huomioida liikennemäärien lisääntyminen, ke-

vyen liikenteen tarpeet (mahdolliset alikulut) ja miten tuetaan jouk-

koliikenteen edellytyksiä. 

- Viheryhteyden jatkuvuus Eteläportin kaava-alueelta tulee selvitettä-

väksi kaavatyön aikana. 

- Kantatien 66 liikennealueen kaventamistarve nyt laadittavassa kaava-

muutoksessa huomioidaan vähintäänkin maantien itäpuoliselta osuu-

delta. 

- Maantien ojiin ei tule johtaa lisävesiä kaava-alueelta. 

- ELY-keskus esitti vaatimuksena, että kantatien 66 varteen ei saa sallia 

asemakaavassa vaihtuvakuvaisia led-mainoslaitteita. 
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6. Jatkotoimenpiteet 

Kaupunki asettaa OAS:n nähtäville sen jälkeen, kun siihen on tehty tässä 

neuvottelussa todetut muutokset ja lisäykset. 

Kaupunki pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot viranomaisilta. 

7. Neuvottelun päättäminen 

Puheenjohtaja päätti neuvottelun klo 11.20. 

 

 

 

Pasi Lappalainen 
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