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VIRTAIN KAUPUNKI 

PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA 

Puttosenkulmna asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 31.8.–

1.10.2018.  

Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana viisi mielipidettä.  

Kaavaluonnoksesta saatiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan lii-

ton, Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunnan ja lupapalvelu-

lautakunnan, Virtain vesiosuuskunnan, Kollis-Satakunnan Sähkö Oy:n ja 

Virtain Yrittäjät ry:n lausunnot. 

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto (23.10.2018) 

Vastine 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) 1.5.2017 tulleessa muutoksessa 

ELY-keskuksen kuntien ohjaustehtävä maankäyttöasioissa poistettiin. 

ELY-keskuksen tehtävä lakimuutoksen jälkeen on edistää kunnan aluei-

den käytön suunnittelua. Samassa yhteydessä ELY-keskuksen valvonta-

tehtävä MRL:ssa rajattiin koskemaan vaikutuksiltaan valtakunnallisia ja 

merkittäviä maakunnallisia asioita. Lisäksi ELY-keskuksella voi olla muista 

laeista johtuvia valvontatehtäviä, joita valvontatehtävän rajaus ei koske. 

ELY-keskuksen lausunnon perusteella annetussa vastineessa on otettu 

kantaa vain niihin asiakohtiin, joissa ELY-keskus on toimivaltainen viran-

omainen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 § 3 mom. mukaan maakuntakaava ei ole 

voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ensimmäistä asema-

kaavaa laadittaessa. Suunnittelualueella on voimassa vastikään laadittu 

Virtain keskustaajaman osayleiskaava, joka on hyväksytty 9.11.2015 ja 

joka on tullut voimaan suunnittelualueella 23.1.2017. Koska Puttosenkul-

man asemakaava on kokonaan uutta asemakaavaa, Pirkanmaan maakun-

takaavalla ei ole mitään lakiin perustuvaa ohjausvaikutusta asemakaavaa 

laadittaessa. Asemakaavassa esitetyt ratkaisut perustuvat näin ollen yk-

sinomaan oikeusvaikutteisiin yleiskaavaan. 

Lausunnossa mainittu maankäyttö- ja rakennuslain 71 b § ohjaa maa-

kunta- ja yleiskaavan laadintaa, ei asemakaavan laadintaa. 

Puttosenkulman asemakaavassa KTY-1 -korttelialueita koskee kaavamää-

räys, jonka mukaan alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:n perustelutekstin mukaan (HE 
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251/2016 vp, sivu 42) vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva erityinen 

sijainnin ohjaus on rajattu koskemaan yli 4 000 kerrosneliömetrin suurui-

sia myymälöitä. Perusteena on ollut ottaa huomioon vähittäiskaupan toi-

mialan kehittämisen tarpeet sekä tavoite edistää toimivan kilpailun kehit-

tymistä.  

Pohjaveden suojelua sekä jäte- ja hulevesien käsittelyä koskien lisätään 

kaavakartalle määräys: 

 

Öljynjalostamotuotteiden, niihin verrattavien kemikaalien tai muden poh-

javedelle vaarallisten aineiden säilyttämistä ei ole tarpeen kaavamääräyk-

sellä erikseen kieltää. Yleinen huolehtimisvelvoite sisältyy edellä mainit-

tuun kaavamääräykseen. 

Lisäksi edellä todettu huomioiden ei ole erityisiä perusteita, miksi korttelin 

25006 tontti nro 5 pitäisi jättää luonnontilaiseksi. Kaavassa ja sen lähiym-

päristössä on riittävästi virkistäytymiseen tarkoitettuja alueita. 

Kaavaselostusta täydennetään: 

- kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamisen osalta 

- arviolla melun lisääntymisen vaikutuksista 

Puttosenkulman asemakaavalla pyritään muun ohella edistämään kaupan 

toimijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehitysmahdollisuuksia mahdollis-

tamalla kaavalla vaihtoehtoisia ja joustavia ratkaisuja Virtain keskustan 

läheisyydessä. Kaavamääräyksissä ole tarvetta rajoittaa kaupan tyyppiä. 

Myöskään alueen kaupallista profiilia ei ole tarvetta määrittää kaavassa 

tarkemmin, jottei kaavalla rajoiteta kaupan toimijoiden toiminta- ja kehi-

tysmahdollisuuksia.  

Puttosenkulman asemakaava-alue on noin kilometrin päässä Nallelan pel-

toalueen asemakaavasta. Lakiin perustuen näitä erillisiä kaava-alueita ei 

voi missään olosuhteissa tulkita samaksi kaupalliseksi yksiköksi. 
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Laissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista säädetään sille kuu-

luvista tehtävistä. Lain 1 luvun 3 §:ssä annettuna tehtävä on muun ohella 

mainittu yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen. Puttosenkulman 

asemakaavan luonteesta johtuen olisikin ollut toivottaa, että Pirkanmaan 

ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -yksikkö olisi lausun-

nossaan ottanut kantaa, toteuttaako kaava laissa asetetut vaatimukset 

yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistämisestä. 

 

Pirkanmaan liiton lausunto (4.10.2018) 

Vastine 

Maakuntakaavan oikeusvaikutuksen osalta viitataan Pirkanmaan ELY-kes-

kuksen lausunnosta annettuun vastineeseen. 

Puttosenkulman asemakaavan suunnittelua ohjaa oikeusvaikutteinen 

yleiskaava. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia kaavaratkaisuun. 

 

Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunnan lausunto (26.9.2018) 

Vastine 

Laadittu kaavaluonnos ei ole esteenä vähittäistavarakaupan toimijoiden 

sijoittumiselle alueelle. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia kaavaratkaisuun. 

 

Virtain kaupungin lupapalvelulautakunnan lausunto (19.9.2018) 

Vastine 

Kaavamääräys ”Tärkeä pohjavesialue.” muutetaan muotoon 

”Vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialue.”. Muilta osin 

pohjavesialueita koskien viitataan Pirkanmaan ELY-keskuksen 

lausunnosta annettuun vastineeseen. 

 

Virtain vesiosuuskunnan lausunto (3.9.2018) 

Vastine 

Kortteli 25006 rajataan kaavaehdotuksessa siten, että suunniteltu tontti 

nro 4 muuttuu pääosin lähivirkistysalueeksi (VL). 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muita muutoksia kaavaratkai-

suun. 
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Kollis-Satakunnan Sähkö Oy:n lausunto (30.9.2018) 

Vastine 

Sähkönsiirron edellyttämille kaapeleille ja muuntamoille on tehty tilava-

raukset asemakaavassa. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia kaavaratkaisuun. 

 

Virtain Yrittäjät Ry:n lausunto (1.10.2018) 

Vastine 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia kaavaratkaisuun. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:n mielipide (1.10.2018) 

Vastine 

Kortteli 25006 rajataan kaavaehdotuksessa siten, että suunniteltu tontti 

nro 4 muuttuu pääosin lähivirkistysalueeksi (VL). 

Laadittu kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. 

Kantatie 66:n ja valtatie 23:n puoleisten korttelien rakennusten julkisivu-

jen materiaaleja koskeva määräys ei ole ehdoton, joten myös puuta on 

mahdollista käyttää julkisivumateriaalina. Julkisivujen yhtenäisyyden 

vuoksi materiaaleiksi suositellaan kuitenkin kaavamääräyksessä mainit-

tuja materiaaleja. Todettakoon, että kestävän kehityksen mukaista on eri 

materiavalintojen yhteydessä arvioida niiden energiatarvetta koko elin-

kaaren ajalta (valmistus, kuljetus, asennus, käytönaikainen huolto ja muu 

ylläpito sekä kierrätettävyys). 

Alueen luontoselvitys on laadittu kesän 2018 aikana, ja selvitys on käy-

tettävissä kaavaehdotusvaiheessa. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muita muutoksia kaavaratkai-

suun. 

 

Puttosen yksityistiekunnan mielipide (20.9.2018) 

Vastine 

Kortteli 25006 rajataan kaavaehdotuksessa siten, että suunniteltu tontti 

nro 4 muuttuu pääosin lähivirkistysalueeksi (VL). Muutoksen jälkeen uusi 

toimitilarakentaminen tulee sijoitumaan asutukseeen nähden mäen 

toiselle puolelle siten, että vääliin jää vähintäänkin yli 60 metriä leveä 

lähivirkistysalue. Laadittu kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen yleiskaa-

van mukainen. 

Kun laadittavana oleva kaava tulee voimaan, sitä koskee maankäyttö- ja 

rakennusalain mukainen maisematyölupavaatimus, joka ohjaa asema-

kaava-alueella muun muassa puiden kaatamista. 



Nosto Consulting Oy 5 / 5 

 

 

Puttosharjuntien katutilavarausta levennetään kantatie 66:n risteysalu-

eella siten, että mahdollistetaan tarvittaessa erillinen oikealle kääntyvien 

kaista. Asemakaavassa suunniteltu Puttusharjuntien leveys mahdollistaa 

erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen kadun yhteyteen. 

Uusi Puttosharjuntiestä lähtevä katu on sijoitettu alueen toiminnallisuu-

den kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan. 

Mielipiteen perusteella ei ole tarpeen tehdä muita muutoksia kaavaratkai-

suun. 

 

Niina Viitasen ym. (Puttosharjun asukkaat) mielipide (16.9.2018) 

Vastine 

Vastineena viitataan Puttosen yksityistiekunnan mielipiteestä annettuun 

vastineeseen. 

 

Kiinteistö Oy Terminaalin mielipide (25.9.2018) 

Vastine 

Puttosenkulman alueella asemakaavasuunnittelua ohjaa oikeusvaikuttei-

nen yleiskaava, jossa alue on varattu työpaikka-alueeksi (TPY).  

Puttosenkulman asemakaavassa ei ole rajattu kaupan tyyppiä. Tarkoituk-

sena on, että kokonaisrakennusoikeudesta saa käyttää 35 % myymäläti-

loihin kuitenkin siten, että alueelle ei saa muodostaa vähittäiskaupan 

suuryksikköä. Esimerkiksi korttelin 25006 tontin nro 1 kokonaisrakennus-

oikeus on noin 7 120 m2, joten tontille saa rakentaa myymätiloja noin 

2 500 m2. 

Selvyyden vuoksi KTY-1 -alueen kaavamääräys muutetaan muotoon: 

”Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistoraken-

nuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastora-

kennuksia. Kokonaisrakennusoikeudesta enintään 35 % saa käyttää myy-

mälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Alueelle ei saa sijoittaa 

vähittäiskaupan suuryksikköä.” 

Mielipiteen perusteella ei ole tarpeen tehdä muita muutoksia kaavaratkai-

suun. 

 

Rakennusliike ViCon Oy:n mielipide (23.9.2018) 

Mielipiteen perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia kaavaratkaisuun. 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 


