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Teknisten palveluiden lautakunta § 70 15.08.2017

Lausuntopyyntö Nallelan peltoalueen asemakaavan valmisteluaineistosta

111/10.02.03/2016

TEKPALV 15.08.2017 § 70
Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Nallelan peltoalueen ase ma kaa-
van valmisteluaineistosta. Lausuntoa pyydetään 16.8.2017 men nes-
sä.

Asemakaavan laatimista ohjaavassa osayleiskaavassa alue on
 osoitettu pääosin työpaikka-alueeksi (TP) ja teollisuusalueeksi (TY,
 T). Alueella on myös pohjois-eteläsuuntainen viheryhteystarve,
 mikä on esitetty myös maakuntakaavassa. Laadittu 
 asemakaavaluonnos noudattaa pääpiirteittäin yleiskaavaa.

  Asemakaavaluonnoksessa kantatie 66:n varrelle on osoitettu
  toimitilarakennusten korttelialueita (n. 4,85 ha), alueen keskiosaan
  teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (n. 11,7 ha) ja
  itäisimpään alueen osaan pientalorakennusten korttelialueita (n.

2,5 ha). Kantatie 66:n tiealue on myös asemakaavassa. Tiealuetta
  on kavennettu vanhaan asemakaavaan nähden tieviranomaisen
  kanssa sovitulla tavalla.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta esittää, että kaavoitettavalle alu-
eel le laaditaan alueen luonnossuunnitelma, josta hahmottuu alueen
tu le va rakennuskanta. Luonnossuunnitelma kattaa myös kaa voit ta-
mat to man osan. Lähivirkistysalue tulee olla maisemoitu
toiminnallinen ym pä ris tö, sinne tulee olla mahdollista rakentaa esim.
kahvila, joka tu kee virkistysalueen virkistyskäyttöä. Siekkisentien ja
kantatie 66 kul mauk seen tulee mahdollistaa liike-ja
toimistorakennusten kort te li alue. Nallelan peltoalueelle laaditaan
myös hulevesisuunnitelma, vii vy tys al tai neen asemakaavoituksen
yhteydessä.  

Esittelijän muutosehdotus:
 Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että

kaa va-aluei den katujen tulee olla läpiajettavia niin, että Nallenraitilta
tu lee olla kulkuyhteys Siekkisentielle. Lisäksi lautakunta näkee, että
KTY-1 alueiksi merkityt alueet tulisi muuttaa K-1 alueeksi. Myös kort-
te lien 1015 ja 1017 osalta alueet tulisi muuttaa KTY-1 alu eek si.
Lähivirkistysalue tulee olla maisemoitu toiminnallinen ympäristö,
sinne tu lee olla mahdollista rakentaa esm. kahvila, joka tukee vir kis-
tys alu een käyttöä. Nallelan peltoalueelle laaditaan myös hu le ve si-
suun ni tel ma viivytysalueineen asemakaavoituksen yhteydessä.
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Teknisten palveluiden lautakunta § 70 15.08.2017

Päätös:  Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: tekninen johtaja Raimo Pirhonen, p. 044-7151 310,
 etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / kaavoitusarkkitehti

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Virroilla 22.8.2017

Janette Alin
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LausunSavilahden ranta-asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen  
 

 Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi Savilahden ranta- asemakaavan 
muutosehdotuksen kokouksessaan 8.2.2016, § 5. 
Hyväksymispäätös, kaavakartta ja -selostus ovat nähtävänä 
kaupungintalon kirjaamossa, sekä kaupungin internet-sivuilla 
www.virrat.fi. 

 
 Kaavan hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea siihen 

muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 21.3.2016 
mennessä. 

 
 Kaupunginhallitus 18.2.2016 
to Nallelan peltoalueen asemakaavan valmisteluaineistosta 
 
 
 
Virtain Yrittäjät lausuu Nallelan peltoalueen asemakaavan valmisteluaineistosta: 
 
Kaava on laadittu palvelemaan elinkeinoelämän kehittymistä. 
 
Alueen liikennejärjestelyjä tulisi tarkastella uudelleen niin että kulku alueelle olisi myös Siekkisentien 

suunnasta. 
Onko järkevää sijoittaa lähivirkistysalue yhdelle alueen parhaasta liikepaikasta liikkenneympyrän 

läheisyyteen? 
Mielstämme olisi järkevää kaavoittaa myös nyt valkoiseksi jätetty alue Nallenkaaren ja Siekkisentien 

kulmassa 
 
 
Kaavoitus on Virroilla viime vuosina kehittynyt myönteisesti elinkeinoelämän tarpeita huomioon 

ottaen. 
 
 
 
 
 
Kimmo Mäntysalmi 
Puheenjohtaja 
Virtain Yrittäjät Ry 
0440 335085 
 

http://www.virtainyrittajat.fi/
http://www.virrat.fi/
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Sivistyslautakunta § 80 16.08.2017

Lausunto Nallelan peltoalueen asemakaavan valmisteluaineistosta

SIVIL 16.08.2017 § 80
Tekninen toimi pyytää lausuntoa Nallelan peltoalueen asemakaavan
valmisteluaineistosta. Aineisto on luettavissa kaupungin kotisivuilla,
http://www.virrat.fi/tiedotteet/nallelan-peltoalueen-asemakaavaluonn
os-nahtavana/
Vrt. kaupunginhallituksen päätös 28.6.2017 (§261).

Valmistelija:  Sivistystoimen johtaja, p. 044-7151260

Ehdotus: Sivistyslautakunnalla ei ole huomautettavaa Nallelan peltoalueen
asemakaavan valmisteluaineistosta.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260,
tuula.jokinen@virrat.fi

Jakelu: tekninen johtaja, ympäristösuunnittelija

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Virroilla 28.8.2017

Tuula Palanne
pöytäkirjanote

Jakelu Nummijärvi Arto



From: Mukkala Perttu
To: Kirjaamo
Cc: Nummijärvi Arto
Subject: Pelastuslaitoksen lausunto Puukkoniemen ja Nallelan peltoalueen asemakaavoihin
Date: 11. heinäkuuta 2017 10:13:41

Hei,
 
Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavojen valmisteluaineistosta.
 
Terveisin,
*************************
Perttu Mukkala
palotarkastusinsinööri
Pirkanmaan pelastuslaitos
Kangasalan aluepaloasema
Kaarina maununtyttären tie 6
36200 Kangasala
puh. 040-8062269
email. perttu.mukkala@tampere.fi
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi
www.facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos 
www.facebook.com/perttupalotarkastaja
 

mailto:kirjaamo@virrat.fi
mailto:arto.nummijarvi@virrat.fi
mailto:perttu.mukkala@tampere.fi
http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/
http://www.facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos
http://www.facebook.com/perttupalotarkastaja






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

- Virtain kaupungin jo vuonna 2012 teetättämän ”Valtaojien kehittämisen yleissuunnitelman” 
mukaan (päivätty 1.10.2012, kts. sivu 22) konsultti FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy ohjeistaa 
Virtain kaupunkia seuraavasti:  
o ”Nallelan asemakaava-alueen hulevesien hallinta tulee suunnitella siten, että jo alueen 

sisällä ehkäistään hulevesien muodostumista ja hidastetaan niiden johtamisesta 
valtaojaan. Vaikka alueelle tulisikin hulevesiviemäröintiä, valtaojan laajamittaista 
putkitusta tulee välttää ojan virtaamia tasaavien ominaisuuksien säilyttämiseksi.” 
o Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin Virtain kaupunki on ryhtynyt tutkimuksen 

teetättämisen jälkeen? Alueen yksityiset maanomistajat ovat ottaneet yhteyttä jo 
vuonna 2005 Virtain kaupunkiin ja ELY-keskukseen alueen vettymisen johdosta.  

o Nyt osa omistamastamme maa-alueesta on jätetty nähtävillä olevan asemakaavan 
ulkopuolelle (valkoiseksi alueeksi) toisin kuin Virtain kaupungin kanssa käymissämme 
kuulemistilaisuuksissa on sovittu.  
 Perusteeksi Virtain kaupunki esitti, että alue on pohjatutkimuksen tekemisen 

jälkeen todettu olevan ”pehmeää”, ”vettynyttä”, ja ”huonosti rakentamiselle 
soveltuvaa”, ja näin ollen se on päätetty jättää yhdessä luottamusmiesten 
kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen kaavan ulkopuolelle1, koska alueelle on 
Virtain kaupungin mielestä ”yritysten liian kallista rakentaa”.  

 Alueen vettyminen on seurausta Nallelan peltoalueelle johtavien 
hulevesiojien toimimattomuudesta. Alueella ei ole voinut harjoittaa 
maataloutta kiertoliittymän rakentamisen jälkeen, mikä on aiheuttanut 
alueen maanomistajille kohtuutonta haittaa. Asiaa selvittivät aikanaan 
Virtain kaupungilta Sanna Markkanen ja Satu Hyötylä, mutta jostain 
syystä asia on jäänyt Virtain kaupungilla selvittämättä, tai ainakaan 
asiasta ei ole tiedotettu alueen yksityisille maanomistajille.  

 Alueen maankäytön tuleva suunnittelu on maaomistajan näkökannalta 
mahdotonta ja kohtuutonta, koska 

o a) olemme markkinoineet aluetta kolmansille osapuolille 
olettaen, että käymämme neuvottelut Virtain kaupungin kanssa 

                                                           
1 Asiasta eivät tienneet kaupungin hallituksen nykyinen pj, eikä entisen hallituksen pj, asiaa heiltä heinäkuussa 2017 
tiedustellessamme.  



pitävät paikkansa kaavan suhteen, ja alue kaavoitetaan ns. 
työpaikka/KTY-/K-alueeksi.  

o b) Virtain kaupungilla ei ole esittää aikataulua tai tarkkaa 
suunnitelmaa siitä, mitä ja milloin valkoiselle jätettävälle alueelle 
lähitulevaisuudessa tehdään. Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 
28.06.2017/Pykälä 261 mukaan ”Tuon alueen rakennettavuutta 
voidaan myöhemmin selvittää”.   

 Milloin tämä ”myöhemmin” on, ja milloin asiassa tehdään 
päätöksiä?  

 Eikö alue tulisi kaavoittaa nyt käynnissä olevassa 
asemakaavoitusvaiheessa hyväksytyn osayleiskaavan 
mukaisesti KTY-/K-alueeksi Nallelan kiertoliittymän 
itäpuolelle, sen välittömään läheisyyteen ja näin ollen 
käyttää alue mahdollisimman tehokkaasti yritystoiminnan 
ja kaupan sijoittumiseen?  

 Nyt nähtävillä olevassa kaavassa KTY- ja K-alueet 
on sijoiteltu ”tilkkutäkkimäisesti” valtatie 66:n 
varrelle, ja alueella on tie, joka ei johda 
minnekään, eikä alue muodosta maankäytöllisesti 
yhtenäistä kokonaisuutta.  

 Kallista alikulkutunnelia ei ole nähtävillä olevassa 
kaavassa suunniteltu keskeiselle paikalle, vaan se 
on jostain syystä piirretty kulkemaan Ainalan 
alueelta Nallentielle.  

o Kustannustehokkaasti ajateltuna 
alikulkutunneli soveltuisi paremmin 
Nallelan kiertoliittymän välittömään 
läheisyyteen, mikä palvelisi alueelle 
mahdollisesti sijoittuvan liiketoiminnan 
kevyttä liikennettä, mutta myös 
tämänhetkistä Tapiolan, Nallelan ja 
Siekkisen alueen kevyttä liikennettä 
turvallisempana vaihtoehtona nykyisen 
vilkkaan valtatie 66:n ylittämisen sijaan.  

o c) omistamallemme alueelle johtaa tie, joka ei johda mihinkään. 
Jos ja kun tie toteutetaan, se luonnollisesti jatkunee 
omistamamme maa-alueen poikki (?), ja pilkkoo omistamamme 
yhtenäisen ja sijainniltaan vetovoimaisen tontin osiin, joita emme 
voi hyödyntää. Noin 4 hehtaarin tontti on jo aikanaan pilkottu 
Virtain kaupungin lunastamien tiealueiden ja valtatie 
66:n/Nallelan kiertoliitymän vuoksi neljäksi pieneksi lohkoksi, 
joista lisäksi 2 on kaavoitettu puistoalueeksi.  

o Ovatko alueen maanomistusolot osaltaan vaikuttaneet 
asemakaava-alueen rajaukseen?  



 
o On kohtuutonta vaatia maanomistajaa antamaan mielipidettä 

asemakaavaluonnokseen ja kaavaselostukseen, jossa pinta- ja 
hulevesien käsittely on esitetty varsin yleispiirteisesti.  

 Kaavaselostuksessa referoidaan tältä osin suoraan FCG:n 
konsultin vuonna jo 2012 tekemää ja yllä mainitsemaamme 
tutkimusta.  

o ELY-keskuksen ja Virtain kaupungin välillä 13.1.2017 käydyn 
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa käydyn keskustelun 
yhteydessä kirjattiin selvitystarve pinta- ja hulevesien käsittelystä 
kaava-alueella2  

 Virtain kaupungin mukaan ”valtaojan kunnostussuunnitelman 
laatiminen on käynnistetty” ja ”olemme käynnistelemässä 
selvitystä Nallelan peltoalueella kulkevan Purulanojan 
kunnostamiseksi”.  
 Onko kysymyksessä ELY-keskuksen vaatima selvitys pinta- 

ja hulevesien käsittelystä?   
 Onko ojan kunnostussuunnitelman laatimisen 

käynnistämisen yhteydessä otettu huomioon alueella 
sijaitseva ojitusyhtiö?  

 Onko selvitetty, mistä omistamme maa-alueen 
soistuminen ja vettyminen johtuu (nyt jätetty kaavan 
ulkopuolelle valkoisena alueena)?  

o Pyysimme viimeksi keväällä 2017 ottamaan asian 
huomioon alueen pohjatutkimuksen yhteydessä. 
Otettiinko asia huomioon?  

Haluamme, että omistamamme Siekkisentien eteläpuolinen alue sisällytetään Nallelan 
asemakaavaan3 hyväksytyn osayleiskaavan mukaisesti (alue muodostaa maankäytöllisesti 
yhtenäisen kokonaisuuden), kuitenkin ensin edellyttäen, että saamme Virtain kaupungilta 
vastaukset pyytämiimme avoimiin asioihin, ja selvityksen omistamamme Nallelan peltoalueen 
vettymisen syistä, ja vettymisen korjaamiseen suunnitelluista toimenpiteistä.  Tämän lisäksi 
haluamme vielä neuvotella asiasta maaomistajina erikseen Virtain kaupungin kanssa, ennen 
asemakaavan hyväksymistä.  

 
Helsingissä, 16.8.2017 

 

Jaana Ahjokivi  Hanna Rantanen  
Rantapappila-tilan omistajat 

                                                           
2 Muistio 275-AK1606, Nallelan peltoalueen asemakaava, sivu 2.  
3 Kun Nallelan peltoalueen asemakaavoitusta v. 2012 käynnisteltiin, käydyissä neuvotteluissa sovittiin alueen 
kaavoituksesta ilman kaavoitussopimusta. Kun kaavoitus käynnistettiin uudelleen v. 2016, jatkettiin samalla linjalla. 
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