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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 

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Virtain kaupungin keskustaajamassa val-

tatie 23:n ja kantatie 66:n risteyksen kaakkoispuolella. Aluetta rajaa län-

nessä kantatie 66 (Torisevajärvientie) ja pohjoisessa valtatie 23 (Kotalan-

tie). Kaupungin keskustaan on matkaa noin 1,5 kilometriä. 

Kaavoitettavan alueen kiinteistöt 936-409-10-302 Hiekkamaa, 936-409-

10-358 Puttosmetsä sekä 936-409-10-346 Pohjavesipuisto ovat kaupungin 

omistuksessa. Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi maantiealuetta (Yleinen tie 

936-895-2-1 ja Yleinen tie 936-895-2-2). Kiinteistöt 936-409-10-216 Es-

kola, 936-409-10-218 Terminaali ja 936-409-10-328 Kangas-Hietala ovat 

yksityisomistuksessa. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 13,3 hehtaaria. 

Kaavoitettavan alueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alueen ohjeellinen rajaus ilmakuvassa: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Rakennettu ympäristö 

Kiinteistön 936-409-10-218 Terminaali alueella on rakennettuna terminaa-

lirakennus (444 k-m²). Muutoin kaava-alue on rakentamatonta. 

Kaava-alueen itäpuolella on pientaloaluetta. Alueen länsipuolella kantatien 

66 varrella on huoltoasema, ja Sampolan teollisuusalue sijaitsee kantatien 

66 länsipuolella. Kantatien 66 länsipuolella kaava-alueen lounaispuolella on 

lisäksi pientaloaluetta. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta havumetsäaluetta. Alueen ete-

läosassa on vanhaa soranottoaluetta, jossa on edelleen kasvillisuudesta pal-

jaita alueita. 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. Alueelta laaditaan 

asemakaavatasoinen luontoselvitys kaavatyön aikana. 

Kaavoitettava alue sijaitsee lähes kokonaisuudessaan Puttosharjun veden-

hankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (Puttosharju 0493601). 

Kaava-alueen maaperä koostuu pääosin hiekasta. Alueen itäosassa on 

lisäksi kalliomaata ja koillisosassa karkeaa hietaa. Alueen kallioperä koostuu 

porfyroblastisesta tai porfyyrisestä graniitista (Lähde: 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

Maakuntakaava 

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. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 23.5.2018 päätöksensä Pirkan-

maan maakuntakaavaa 2040 koskien. Päätöksessään Hämeenlinnan hal-

linto-oikeus hyväksyi neljän valituksen jättäneen valitukset osittain ja ku-

mosi eräiltä osin maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan 

maakuntakaava 2040. Hallinto-oikeuden maakuntakaavaa koskevat ratkai-

sut eivät kohdistu suunnittelualueeseen. 

Pirkanmaan maakuntahallitus on päättänyt 18.6.2018 valittaa korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä. 
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Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu osittain 

työpaikka-alueeksi, osittain virkistysalueeksi ja vähäisiltä osin taajamatoi-

mintojen alueeksi. Alue on lähes kokonaisuudessaan tärkeää vedenhankin-

taan soveltuvaa pohjavesialuetta. Valtatie 23 sekä kantatie 66 on osoitettu 

valta- tai kantatie -merkinnällä. Kantateiden 66/68 ja valtatien 23 risteys-

alueelle on osoitettu uusi eritasoliittymä. 

Kaava-aluetta koskevat maakuntakaavaehdotuksessa seuraavat kaava-

määräykset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

simmäistä asemakaavaa laadittaessa. 
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Yleiskaava 

Virtain keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuus-

tossa 9.11.2015 § 57. Osayleiskaava on tullut voimaan 21.9.2017 kiinteis-

töä Helpola 936-409-8-7 lukuun ottamatta (korkeimman hallinto-oikeuden 

päätös 10.8.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin uutta työpaikka-aluetta, jolle 

ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TPY). Suunnittelualue on myös vä-

häisiltä osin lähivirkistysaluetta (VL) sekä asuntoaluetta (AP). Asuntoalue 

on osoitettu pienin toimenpitein kehitettäväksi alueeksi, ja alueen pohjois-

osaan kohdistuu meluntorjuntatarve. 

Alue kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen (pv-1). Alueen pohjoisosassa kul-

keva valtatie 23 (Kotalantie) on osoitettu merkinnällä valtatie/kantatie sa-

moin kuin kaava-alueen länsipuolella kulkeva kantatie 66 (Torisevajärvien-

tie). Alueen keskiosassa kulkeva Puttosharjuntie on osoitettu merkinnällä 

seututie/pääkatu. Kantatien 66 itäpuolella kaava-alueen vieressä kulkee ke-

vyen liikenteen reitti valtatien 23 ja kantatien 66 risteyksestä Puttosharjun-

tielle asti. Kevyen liikenteen väylän on osayleiskaavassa osoitettu jatkuvan 

Puttosharjuntien risteyksen jälkeen kantatien länsipuolella, mutta väylä ei 

tosiasiassa jatku tänne. Kantatien 66 ja valtatien 23 risteysalueella on osoi-

tettu olevan eritasoliittymä, vaikka tällaista risteyksessä ei nykytilanteessa 

ole. 

Ote Virtain keskustaajaman osayleiskaavasta 
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Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat määräykset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleismääräysten mukaan: 

RAKENTAMINEN ASEMAKAAVOITETTAVAKSI TARKOITETTUJEN ALUEIDEN ULKOPUOLELLA 

Uudis-, laajennus- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan. Raken-

tamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus. M-

, MA-, MU- ja MY-alueilla haja-asutusmaisen rakentamisen rakennuspaikkojen tulee olla vä-

hintään 5 000 m2. 

TIESTÖ 

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien 

kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti tapahtua 

samasta liittymästä. Yleisistä teistä vastaavan viranomaisen kanssa tulee neuvotella hyvissä 

ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta. 
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JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA JÄTEHUOLTO 

Rakennuspaikkojen vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia viran-

omaismääräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistöjen eikä pohjaveden pi-

laantumisvaaraa. Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kaupungin 

yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahake-

mukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa. 

Suunnittelualue rajautuu lännessä Kirkonseudun asemakaavaan (hyväk-

sytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana), joka on hyväk-

sytty 13.4.1973. 

Koillisessa alue rajautuu 6.10.2014 hyväksyttyyn Kitusenkulman asema-

kaavaan. 

Rakennusjärjestys 

Virtain kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.9.2003. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta on Virtain kaupungin ylläpitämä asemakaavan pohja-

kartta (hyväksytty 2010). Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennus-

laissa asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualue työ-

paikka-alueeksi oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisesti. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, että ne 

koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita tai että ne 

olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelutyössä tukeudutaan aiemmin tehtyihin selvityksiin: 

• Virtain keskustan ja sen ympäristöalueiden kulttuuri- ja maisemahis-

toriallinen selvitys (2009), Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama 

Oy 

• Keskustaajaman osayleiskaavan luontoselvitys (2011), FCG Suunnit-

telu ja tekniikka Oy 
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• Vt 23 ja kt 66/68 liittymän parantamisen tilavaraus- ja vaikutustar-

kastelu (2013), Ramboll Finland Oy 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. Lisäksi suunnittelualu-

eelta laaditaan kaavatyön aikana seuraavat selvitykset: 

• Luontoselvitys (asemakaavatasoinen) 

• Arkeologinen inventointi 

2.5 Maankäyttösopimus 

Suunnittelualue on osittain yksityisessä omistuksessa. Maanomistajan ja 

Virtain kaupungin kesken on allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopi-

mus. Kaava-alueen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista on tarkoi-

tus sopia maankäyttösopimuksella maanomistajan ja Virtain kaupungin 

kesken sen jälkeen, kun kaavaehdotus on hyväksytty julkisesti nähtäville 

asetettavaksi. 

2.6 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. 

3. Osalliset 

Kaavahankkeen osallisia ovat: 

- kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat, 

asukkaat, yritykset, työntekijät ja muut toimijat 

- yhdistykset, jotka toimivat alueella ja joiden toimialaan suunnittelu 

liittyy 

- elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa ja jotka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

- Virtain kaupungin organisaatiotahot, kuten 

• eri alojen asiantuntijaviranomaiset 

• kaupunginvaltuusto 

• kaupunginhallitus 
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• 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 

Elo-syyskuu 2018: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

 Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 

yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa kau-

punginvirastossa sekä internet-sivuilla. Kaupunki il-

moittaa kaava-aineiston nähtävillä olosta kirjeitse 

kaikille osallisille ja kaupungin virallisissa ilmoitus-

lehdissä, ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Ai-

neisto pidetään nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon. Kaavaluonnoksesta kaupunki pyytää lau-

sunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta. 

Syyskuu 2018: Kaavan valmisteluaineiston esittelytilaisuus kaava-

työn osallisille ja luottamushenkilöille. 

Ehdotusvaihe 

Helmi-maaliskuu 2019: 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. Kaavaehdotuk-

sesta kaupunki pyytää lausunnot viranomaisilta ja 

yhteistyötahoilta. 
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Hyväksymisvaihe 

Huhtikuu 2019: 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 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Virtain kaupunki: 

kaavasuunnittelija Ilmari Mattila 

puh. puh. 03 485 1250, ilmari.mattila@virrat.fi 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 


