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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

VIRTAIN KAUPUNKI 

NALLELAN PELTOALUEEN ASEMAKAAVA 

 

Asemakaava koskee kiinteistöjä: 

936-409-28-228, 936-409-28-269 (osa), 936-409-80-2, 936-409-

89-2 (osa), 936-409-28-292, 936-409-28-307 (osa), 936-409-28-

308, 936-409-188-0, 936-409-28-270 (osa), 936-409-28-272, 

836-409-8-314 (osa), 936-409-8-343, 936-409-8-344, 936-409-

8-345 (osa), 936-409-8-346, 936-409-8-347, 936-409-8-348 

(osa), 936-409-29-165 (osa), 936-409-28-309 (osa), 936-409-28-

310 (osa), 936-409-135-0 (osa), 936-409-4-252 (osa), 936-409-

4-369 (osa), 936-11-11-2, 936-11-11-7, 936-11-11-8, 936-409-

19-57 (osa), 936-884-1-1 (osa) sekä 936-895-2-2 (osa). 

Asemakaavan muutos koskee: 

Osaa korttelista 11011 sekä maatalous-, virkistys-, liikenne- ja ka-

tualuetta. 

 

Asemakaavan kumoaminen koskee: 

Liikennealuetta. 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 11011 ja 11019–11028 sekä erityis-, virkistys-, katu- ja 

liikennealuetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtäminen on 

tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). 

Virtain kaupungin puolelta työtä on ohjannut kaavoitusarkkitehti 

Arto Nummijärvi. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 19.1.2017 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

on ollut nähtävillä 23.1 – 22.2.2017 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.7. – 16.8.2017 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.7.2018 – 31.8.2018 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__2018 
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1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Virtain kaupungissa keskustan tuntumassa 

kantatien 66 varrella. Alue rajautuu etelässä Ahjolantiehen sekä 

teollisuusrakennusten korttelialueeseen ja lännessä Torisevajär-

vientiehen (kantatie 66). Pohjoisessa kaava-alue rajautuu met-

säsaarekkeeseen ja katu- sekä tiealueeseen, ja idässä kaava-alue 

rajautuu osittain Nallenkaareen ja osittain metsikkö- ja peltoaluee-

seen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Tavoitteena on kaavoittaa alue työpaikka-alueeksi. Tavoitteena on 

sijoittaa alueelle ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja 

siihen liittyvää myymälä- ja varastotilaa, työtiloja sekä toimisto- ja 

palvelutyöpaikkoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomi-

oon kantatien 66 vetovoimatekijöiden hyödyntäminen, läheisten 

asuntoalueiden vaikutukset suunnitteluun ja pintavesien johtami-

nen. Kaavassa huomioidaan kantatien 66 (Torisevajärvientie) pa-

rantaminen Ahjolantien ja Nallentien liittymien kohdalla maantie-

suunnitelman mukaisesti. Siekkisentie muutetaan kaavassa ka-

duksi. Kaukolämmön varavoimalaitokselle osoitetaan lisäksi uusi 

sijainti kaava-alueella. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue on pääosin kaavoittamatonta pelto- ja niittyaluetta 

sekä vähäisemmiltä osin metsikköä. Kaava-alueen eteläosa kuuluu 

Ahjolan teollisuusalueeseen, jossa on rakennettua teollisuus- ja va-

rastorakennusten korttelialuetta. Alueen keskiosassa on lisäksi 

kaksi ja itäosassa yksi omakotitalo piharakennuksineen.  

Koko kaava-alueen pinta-ala on noin 39,7 hehtaaria. Kaavamuu-

tos- ja laajennusalueen pinta-ala on noin 38,8 hehtaaria, ja kumot-

tavan kaava-alueen pinta-ala on noin 0,90 hehtaaria. 

Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja vähäisiltä osin 

yksityisomistuksessa. 

Maisemarakenne 

Kaava-alue on maastoltaan tasaista. Alueen eteläosa on kantatieltä 

66 katsottuna maisemaltaan pääosin avointa pelto- ja niittymaise-

maa. Ahjolantien pohjoispuolella on lisäksi rakennettua ympäris-

töä. Alueen keski- ja pohjoisosassa on nuoria metsikköjä.  

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. 

 Viistoilmakuva kaava-alueelta etelästä kuvattuna 
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Viistoilmakuva kaava-alueelta lännestä kuvattuna 

 

Viistoilmakuva kaava-alueelta idästä/koillisesta kuvattuna 
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Näkymä Nallentieltä itään: 

 

Näkymä Nallentieltä kaakkoon: 
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Näkymä Siekkisentien ja Nallenkaaren risteyksestä etelään: 

 

Luonnonympäristö 

Kaava-alueen luonnonympäristö muodostuu viljellyistä pelloista 

sekä suurruohojen peittämistä rehevistä niityistä, jotka ovat 

aiemmin olleet peltoja. Lisäksi alueella on pääosin 

lehtipuuvaltaisia, entisille pelloille kasvaneita nuoria metsikköjä 

sekä nuoria lehtipuuviitoja. 

Kaava-alueen pohjoisosa (Siekkisentien pohjoispuolinen osa) kuu-

luu vedenhankintaa varten tärkeään Puttosharjun pohjavesialuee-

seen. 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys (Ramboll Finland Oy 

1.12.2016) (liite 5). Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy:n 

luontokartoittaja EAT, ins. AMK Ville Yli-Teevahainen. Selvityksen 

tarkoituksena oli kartoittaa selvitysalueen kasvillisuutta ja eläimis-

töä sekä paikallistaa mahdolliset luonnonarvoltaan huomionarvoi-

set kohteet ja lajit, joilla on merkitystä alueen maankäyttöä suun-

niteltaessa. 

Luontoselvityksessä alueelta ei havaittu uhanalaista (CR, EN, VU), 

alueellisesti uhanalaista (RT), erityisesti suojeltavaa tai 

luontodirektiivin (liite IV b ja liite II) mukaista kasvilajistoa eikä 

luonnonsuojeluasetuksen mukaan rauhoitettuja kasvilajeja. 



Nosto Consulting Oy  11 (47) 

Virtain kaupunki: Nallelan peltoalueen asemakaava 

Kaavaselostus, Versio 1.1  4.2.2019 

 

Alueella ei esiinny myöskään luonnonsuojelulain mukaisia 

arvokkaita luontotyyppejä eikä vesilain mukaisia suojeltavia 

vesiluontotyyppejä tai -kohteita. 

Selvityksen perusteella alueen pohjoisosassa on kehittynyt tuo-

retta lehtoa vastaava kasvillisuus varttuneen sekapuuston met-

säsaarekkeeseen, ja kohteella oli paikoitellen melko hyvin laho-

puuta. Kohteella on luonnon monimuotoisuutta lisäävä merkitys. 

Kohde suositellaan mahdollisuuksien mukaan huomioitavan maan-

käytössä (esim. virkistysalueena) ja vältettävän voimakkaita koh-

teen ominaispiirteitä muuttavia toimia. 

Viitasammakosta ei tehty havaintoja selvityksessä, eikä selvitys-

alueelle sijoitu lajille hyvin soveltuvia reheviä kosteikkoja tai vesis-

töjen ranta-alueita. Aiemmin alueelta laaditun selvityksen (Häyhä 

2013) mukaan yhden viitasammakon kuultiin ääntelevän Ahjolan-

tien ja Yrittäjäntien risteyksen tuntumassa olleesta kausikuivasta 

lampareesta, joka sijaitsee kaava-alueen läheisyydessä. Viitasam-

makot voivat mahdollisesti käyttää selvitysalueen halki kulkevia 

suurimpia ojia siirtymäreittinään vesistöstä toiseen, mutta niiden 

merkitys on lajille todennäköisesti hyvin pieni. 

Alueen pesimälinnusto koostui tavanomaisista ja yleisistä metsien 

ja kulttuuriympäristön peruslajeista. Yleisimmät havaitut lajit olivat 

peippo, pajulintu ja räkättirastas. Lisäksi alueella havaittiin viita-

sirkkalintu, keskiosan laajalla kaurapellolla äännellyt ruisrääkkä ja 

töyhtöhyyppä sekä rehevässä lehtipuusekametsässä äännellyt 

mustapääkerttu. Maastokäynnin ajankohta oli pesimälinnustokar-

toituksen suhteen melko myöhäinen, joten kattavaa kokonaisku-

vaa pesimälinnustosta ei yhden maastokäynnin perusteella saatu. 

Selvitysalueen elinympäristöt ja niiden laatu sekä alueelta aiemmin 

laadittu selvitys huomioiden voidaan melko suurella varmuudella 

todeta, ettei selvitysalueella ole pesimälinnuston suhteen erityisen 

tärkeitä ja huomionarvoisia alueita. 

Kaava-alueen laajennuksen myötä kaava-alueen itäosaan sijoittuu 

osayleiskaavan mukaista luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-

tyisen tärkeää aluetta (luo-1). Alue on erityisesti suojeltavan lajin, 

liito-oravan, esiintymispaikka. Liito-orava on viimeisimmässä 

uhanalaisuusarvioinnissa (2015) arvioitu silmälläpidettäväksi (NT) 

lajiksi, ja laji on rauhoitettu. Luo-1-alueella tulee osayleiskaavan 

kaavamääräyksen mukaan turvata alueella olevien erityisten luon-

toarvojen säilyminen. Alueen käytössä ja kehittämisessä on otet-

tava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 

elinympäristöjen ja esiintyvien eliölajien säilyttämisedellytykset. 
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Maa- ja kallioperä 

Kaava-alueen maaperä koostuu hiesusta, hienosta hiedasta, 

karkeasta hiedasta sekä saraturpeesta. Alueen kallioperä koostuu 

graniitista, dioriitista (usein kvartsipitoista) sekä porfyroblastisesta 

tai porfyyrisestä graniitista (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/ 

maankamara/#).   

Kaava-alueelta on laadittu maaperätutkimus (Nallelan alueen maa-

perätutkimus 17.3.2017) (liite 6). Tutkimuksen on laatinut HKM 

Infra Oy. Maaperätutkimus suoritettiin kohteen maaperän laadun 

ja alueen rakennuskelpoisuuden selvittämiseksi. Tutkimuksen pe-

rusteella etenkin kaava-alueen etelä- ja länsiosissa sekä aivan 

kaava-alueen pohjoisosassa on alueita, jotka soveltuvat maavarai-

seen perustamiseen. Eteläosassa on lisäksi alueita, jotka soveltu-

vat myös raskaille rakennuksille. Kaava-alueen pohjois- ja itä-

osassa on alueita, joilla rakennukset esitetään selvityksessä perus-

tettavaksi tukipaalujen varaan. Pohjois- ja keskiosassa on lisäksi 

osoitettu aluetta, joka soveltuu huonosti rakentamiseen. 

Vesistöt 

Virtain kaupunkiin on laadittu valtaojien kehittämisen yleissuunni-

telma vuonna 2012. Selvityksen laati FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Oy. 

Virtain keskustan läpi kulkee kaksi päävalumareittiä, joiden mu-

kaan alue on jaettu valtaojien kehittämisen yleissuunnitelmassa 

kahdeksi päävaluma-alueeksi. Kaava-alue sijoittuu itäiseen va-

luma-alueeseen. Itäisen valtaojan pääuoma alkaa latvaojien yhdis-

tyessä Ahjolan teollisuusalueen tuntumassa, ja uoma virtaa kaava-

alueen läpi, jatkaa virtaustaan Asematien pohjoispuolella ja purkaa 

Umpipohjaan. Itäisen valtaojan keski- ja pohjoisosat sijoittuvat 

alaville alueille. Pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa kaava-alu-

een luoteispuolella Purulan peltojen alueella, jossa sijaitsee myös 

pohjavedenottamo. 
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Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu kaava-alueen läpi kulkevan val-

taojan erityispiirteitä ja ongelmakohtia. Hulevesien kannalta on 

esiintynyt ongelmia etenkin kaava-alueen ulkopuolella. Kantatien 

66 länsipuolisessa haarassa Raiskintien alituksen jälkeinen osuus 

ojasta on hieman umpeenkasvanut, mikä heikentää välityskykyä. 

Virtain kaupungin omissa tarkasteluissa on osoitettu Raiskintien ja 

kantatien 66 välinen osuus perattavaksi. Paikoin oja on hyväkun-

toinen, ja rummutkin ovat pääosin hyvässä kunnossa sekä välitys-

kyvyltään riittäviä. Kantatien 66 alituksessa oleva rumpu on hyvä-

kuntoinen, mutta se on puolittain täyttynyt hienoaineksella. 

Selvityksen mukaan lähempänä kantatietä 66, peltoalueen reu-

nassa, ojaa on jo perattu ja virtaus on sujuvaa. Ennen kantatien 

66 alitusta olisi selvityksen mukaan soveltuva paikka tulva-alueen 

muotoilulle. Tulva-alue tarjoaisi ääritilanteita varten hallitumman 

paikan latvahaaran vesien hallintaan kuin myöhemmin Ahjolan ja 

Virtain kaksi päävaluma-aluetta. Lähde: Valtaojien kehittämisen 

yleissuunnitelma, FCG 2012. 
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Nallelan alueella. Ahjolantien alittava rumpu/hulevesiviemäri on 

hyväkuntoinen. Hulevesiviemärin purkupaikka ja kevyen liikenteen 

väylän alitus Ahjolantien varressa, sen pohjoispuolella, on tukkoi-

nen, koska kaivantoa tukeva kiveys on osittain romahtanut. 

Itäisen valtaojan kumpikin latvahaara jatkuu Ahjolantieltä kohti 

pohjoista Nallelan peltoalueen halki. Itäisen valtaojan kaksi haaraa 

yhdistyvät Ahjolantien ja Siekkisentien välissä, kaava-alueen kes-

kiosassa. Haarat yhdistyvät juuri ennen Siekkisentien alittavaa hy-

väkuntoista rumpua. Siekkisentien jälkeen oja kääntyy länteen ja 

alittaa kantatien 66 hyväkuntoisella rummulla, jossa vesi virtaa hy-

vin. Oja on hyväkuntoinen kantatien 66 läheisyydessä, mutta myö-

hemmin Purulan peltoalueen keskiosissa oja on runsaan kasvilli-

suuden takia osittain huonokuntoista. 

Ahjolantien ja rautatien välisellä osuudella merkittävin ongelmia 

aiheuttava tekijä on Purulan alueen halki virtaavan ojan välitys-

kyky, joka on heikentynyt kasvillisuuden ja liettymisen takia. Pu-

rulan yläpuolisen virtausreitin (Ahjola – Siekkisentie – kantatie 66) 

välityskyky on hyvä, mikä hankaloittaa tilannetta Purulan alueella. 

Ojan kaltevuus pienenee samalla alueella heikentäen välityskykyä. 

Kun tullaan Purulan alueelta lähemmäs Pirkantien rumpua, ojan 

välityskyky kasvaa jälleen riittäväksi kaltevuuden ja esteettömän 

virtausuoman ansiosta. 

Itäisen valtaojan läntisen latvahaaran ylivirtaamia voidaan selvi-

tyksen mukaan viivyttää ennen kantatien 66 alitusta olevan tulva-

alueen avulla mieluummin kuin myöhemmin Nallelan peltoalueella. 

Selvityksessä esille noussut kehittämistoimenpide on valtaojan 

perkaaminen Purulan peltojen halki virtaavalla osuudella. Perkaus-

tarvetta on sekä Siekkisentien eteläpuolella että kantatien 66 län-

sipuolella peltoalueen keskellä. Umpeenkasvun takia ojan välitys-

kyky on tällä kohdalla heikentynyt huomattavasti. Yhdessä pienen 

pituuskaltevuuden kanssa veden virtaus on hidastunut. Uomaa tu-

lisi selvityksen mukaan perata maltillisesti ja poistaa ainakin suu-

rin, puurunkoinen kasvillisuus. 

Nallelan alueen maankäytön kehittyessä valtaojan välityskyvyn pa-

lauttaminen Purulan peltojen kohdalla alkuperäiselle tasolle on tär-

keää. Tähän liittyen on selvityksen mukaan ensiarvoisen tärkeää, 

että Nallelan peltoalueella valtaojat jätetään avoimiksi ja niihin 

muotoillaan virtausta hidastavia tulva-alueita. Uudelleen muotoil-

tava valtaoja on mahdollista hyödyntää alueen maisemaelement-
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tinä. Lisäksi kaava-alueella on toteutettava hajautettuja alueen si-

säisiä hulevesien hallintatoimenpiteitä, joilla estetään valtaojan yli-

virtaamien kasvu normaalitilanteissa. Alueen sisäisten hallintame-

netelmien mitoituksen ylittymisen jälkeen valtaoja toimii tulvareit-

tinä, joten sen kapasiteetin tulee olla riittävä, ja tarvittava tulvati-

lavuus on pystyttävä osoittamaan turvallisista paikoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueelta on laadittu asemakaavatasoinen hulevesien hallintasuun-

nitelma vuonna 2018. Selvityksen on laatinut WSP Finland Oy. Pu-

rulanoja on selvityksen mukaan nykytilassaan tulvaherkkä ja tulvi-

minen aiheuttaa vuotovesien kasvua jätevesiverkostoon sekä pi-

laantumisvaaran Kankaan vedenottamolle. Uusien alueiden hule-

vesien hallinta ja viivyttäminen vähentävät Purulanojan tulvimista. 

Selvityksen tavoitteena oli mitoittaa sekä osoittaa hulevesien joh-

tamisen ja viivyttämisen vaatimat aluerajaukset kaava-alueella 

sekä viereisellä Purulankulman kaava-alueella. Selvityksessä on 

osoitettu Nallelan peltoalueelle aluevaraukset Purulanojan tulvave-

sien viivyttämiseksi sekä aluevaraus kosteikolle, jonka avulla oja-

veden mukana kuljettamaa kiintoainekuormaa pienennetään sekä 

vedenlaatua parannetaan. Kosteikko toimii myös tulvavesiä viivyt-

tävänä rakenteena. Purulanojan vedenlaadun kannalta kosteikon 

rakentaminen tulisi toteuttaa kaava-alueella ensimmäisenä. Tällöin 

Itäisen valtaojan läntinen haara Nallelan peltoalueella 
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muun kaava-alueen rakentamisen yhteydessä kiintoaineksen ai-

heuttama samentuma ja mahdolliset ravinne- ja haitta-ainepäästöt 

puhdistuvat pääosin kosteikkoalueella. Hulevesiselvityksessä on 

esitetty yleisten alueiden hulevesien viivytysratkaisujen lisäksi 

tonttikohtaisia hulevesien viivytysratkaisuja. 

Viheryhteydet 

Kaava-alueelta on laadittu viherverkkoselvitys (Viherverkkoselvi-

tys alueelle Puttosharju-Ahjola, 11/2016). Työn tavoitteena oli sel-

vittää Virtojen Puttosharju-Ahjola -alueelle sijoittuvan Pirkanmaan 

1. maakuntakaavan mukaisen pohjois-eteläsuuntaisen viheryhtey-

den laadulliset tavoitteet sekä etsiä kyseiselle yhteydelle toimivin 

linjausvaihtoehto. 

Viherverkkoselvityksen perusteella viheryhteyden sijoittuminen 

maakuntakaavan linjaukseen verraten kauemmaksi kantatien 66 

ajoneuvoliikenteestä mahdollistaisi eliöstölle turvallisemman reitin. 

Keskeisempi sijainti olisi myös virkistyksellisesti toimivampi. Uuden 

viheryhteyden tulisi olla leveydeltään noin 50 metriä ja puustoinen, 

jolloin se soveltuisi myös liito-oravalle. Viheryhteys saataisiin muo-

dostumaan alueelle Ahjolan ja Nallelan alueiden halki hulevesiuo-

man yhteyteen. Tämä viheryhteys toimisi pääyhteytenä. Muodos-

tuva viheryhteys toimisi myös reunavyöhykkeenä kaava-alueen ja 

olemassa olevan, osayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaaksi osoitetun, pientaloalueen välissä. 

Viheryhteyden toteutuminen ekologisesti toimivaksi tulisi selvityk-

sen mukaan turvata viherrakentamisen keinoin. Hulevesiuomaa tu-

lisi muotoilla mutkittelevammaksi ja alueelle tulisi tehdä täydentä-

viä puusto- ja pensasistutuksia. Puuston tulee selvityksen mukaan 

olla riittävän tiheää, jotta liito-oravan liikkuminen reittiä pitkin 

mahdollistuu. Erityisesti Ahjolantien ja Siekkisentien väliselle osuu-

delle suositellaan rakennettavaksi puistokäytävä virkistyskäyttöar-

von lisäämiseksi. Vaihtoehtoisten viheryhteyksien tulisi olla käytet-

tävissä viheryhteyksien rakentamis- ja kasvuaikana. 



Nosto Consulting Oy  17 (47) 

Virtain kaupunki: Nallelan peltoalueen asemakaava 

Kaavaselostus, Versio 1.1  4.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on vähäisiltä osin rakennettua. Kaava-alueen keski-

osassa on kaksi omakotitaloa piharakennuksineen ja itäosassa on 

yksi omakotitalo piharakennuksineen. Kaava-alueen eteläosassa 

Ahjolan teollisuusalueella on yritys- ja myymäläkäytössä olevia ra-

kennuksia. 

Viheryhteydet kartalla. Lähde: Viherverkkoselvitys alueelle Puttosharju-

Ahjola, Ramboll 2016 
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Omakotitalo kiinteistön 936-409-188-0 alueella 

Omakotitalo piharakennuksineen kiinteistön 936-409-8-346 alueella 
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Yritys- ja myymälätiloja kiinteistön 936-11-11-8 alueella 

Näkymä Nallentieltä kaava-alueen kaakkoisosaan. Vasemmalla kiin-

teistön 936-409-89-2 rakennuksia. Valokuva: Arto Nummijärvi 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueelta on laadittu asemakaavatasoinen Virtain keskustan 

ja sen ympäristöalueiden kulttuuri- ja maisemahistoriallinen selvi-

tys vuonna 2009. Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Lehto 

Peltonen Valkama Oy. 

Selvityksen perusteella kaava-alueen itäosassa Ojalan tilalla 936-

409-89-2 sijaitseva tilakeskus on inventoitu. Tilakeskus on selvi-

tyksen mukaan rakennettu 1940-luvulla, ja kohde on sekä raken-

nustensa että pihapiiriä koskevan kokonaisuutensa osalta pääosin 

säilynyt. Pihapiiriin kuuluu klassistinen aitta. 

Selvityksen mukaan pihapiiri muodostaa kokonaisuuden. Mielen-

kiintoisin rakennus on klassistisia aiheita (pylväät, pyöröikkunat, 

päädyn lunetti-ikkuna) omaava suuri aitta ja varastorakennus pi-

hapiirin itäsivulla. Aittaa on laajennettu itäsivultaan. Pihaa rajaa 

eteläsivulta alaosaltaan sementtitiilinen karjasuoja. Päärakennus 

on ajankohdalleen ominainen, laajennus niveltyy toiseen päätyyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojalan tilakeskuksen aittarakennus sekä pihapiiriä. Valokuvat: Virtain keskustan 

ja sen ympäristöalueiden kulttuuri- ja maisemahistoriallinen selvitys (2009). Ark-

kitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 

Ojalan tilakeskuksen päärakennus. Valokuva: Vir-

tain keskustan ja sen ympäristöalueiden kulttuuri- 

ja maisemahistoriallinen selvitys (2009). Arkkiteh-

titoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 
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Inventoinnin mukaan aitta-varastorakennus ja piharakennus ovat 

hahmoiltaan ja säilyneiltä yksityiskohdiltaan vaalittavia. Myös pää-

rakennus ja sauna ovat hahmoiltaan vaalittavia, ja samoin pihapiiri 

on vaalittava. Kohteella on inventoinnin perusteella arkkitehto-

nista, historiallista sekä ympäristöllistä merkitystä. Kohde on osoi-

tettu selvityksessä säilytettäväksi kohteeksi 1 (vaalittava pihapiiri 

tai lähiympäristö). Merkinnällä tarkoitetaan, että kohteen säilymi-

nen tulee turvata, eikä siihen kuuluvia rakennuksia saa purkaa eikä 

muuttaa siinä määrin, että niihin liittyvät arvot vaarantuvat. Niin 

kaavoituksen yhteydessä kuin muiden itse rakentamiseen liittyvien 

toimenpiteiden kohdalla (uudisrakentaminen, täydennys- ja kor-

jausrakentaminen) toimenpiteet tulee sovittaa rakennuksen arvoi-

hin siten, että ne säilyvät. 

Kaava-alueella voimassa olevan Virtain keskustaajaman osayleis-

kaavan yhteydessä ei ole osoitettu Ojalan tilan rakennuksia tai ra-

kennettua ympäristöä säilytettäväksi. 

Kaava-alueella ei ole selvityksen mukaan muita erityisiä kulttuuri- 

ja maisemahistoriallisia arvoja. 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä (itäpuolella) sijaitsevat 

Virtain keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetut kulttuurihisto-

riallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet: Omakotitaloalue Väinölän-

kadulla (ma-3/2) sekä Nallela (ma-3/8). Kummallakin alueella si-

jaitsevat rakennukset ovat osayleiskaavan selostuksen mukaan 

vaalittavia eikä niiden ulkoarkkitehtuuria tai yksityiskohtia tule 

muuttaa siten, että ne vaarantuvat. 

Kaava-alueelta ei tunneta muinaisjäännöksiä, eikä kaava-alueelta 

ole tarpeen laatia arkeologista inventointia. 

Maanomistus 

Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja osittain yksityi-

sessä omistuksessa. 

Palvelut 

Kaava-alue tukeutuu julkisten ja kaupallisten palveluiden osalta 

Virtain keskustan palveluihin, jotka sijaitsevat noin kilometrin etäi-

syydellä kaava-alueelta. Kaava-alueen eteläosassa ja kaava-alu-

een välittömässä läheisyydessä Ahjolantien pohjois- sekä etelä-

puolella (Ahjolan teollisuusalue) on lisäksi teollisuuskiinteistöissä 

yritys- ja myymälätiloja. 
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Palveluverkkoselvityksen päivityksen (FCG, 2017) mukaan Virroilla 

oli vuoden 2016 lopussa yhteensä seitsemän päivittäistavarakau-

pan myymälää. Näistä viisi oli koko päivittäistavaravalikoimaa 

myyviä myymälöitä ja kaksi päivittäistavarakaupan erikoismyymä-

löitä (luontaistuotekauppa ja leipomon myymälä). Päivittäistavara-

myymälöistä yksi oli kokoluokaltaan iso supermarket (>1000 m²), 

yksi pieni supermarket (400–999 m²), yksi iso valintamyymälä 

(200–399 m²), kaksi pieniä valintamyymälöitä (100–199 m²) sekä 

yksi erikoismyymälä.  

Asukaslukuun suhteutettuna Virroilla oli vuoden 2016 lopussa kes-

kimäärin 1 383 asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti, kun 

mukaan lasketaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyvät myy-

mälät. Koko maassa oli vuoden 2016 lopussa keskimäärin 1 833 

asukasta yhtä myymälää kohti, joten väestöpohjaan suhteutettuna 

Virtain päivittäistavarakaupan myymäläverkkoa voidaan pitää koko 

maan keskitasoa kattavampana. Päivittäistavaramyymälöiden li-

säksi kaupungissa oli vuoden 2016 lopussa yksi laajan tavaravali-

koiman myymälä, kolme huoltoasemaa sekä yksi kioski. 

Virroilla päivittäistavarakaupan palvelut sijaitsevat pääosin keskus-

taajamassa. Päivittäistavaramyymälöistä kaksi sijaitsee keskus-

taajaman ulkopuolella. 

Kaava-alueen läheisyydessä, noin 300 metrin päässä kaava-alu-

eesta keskustaajamaan (länteen) päin, sijaitsee ”iso supermarket” 

-kokoluokan myymälä (S-market). 

Erikoistavarakaupan tarjonta on palveluverkkoselvityksen päivityk-

sen mukaan Virtain keskustassa kohtalainen. Erikoiskaupan tarjon-

taa löytyy muun muassa seuraavilta toimialoilta: kukkakauppa, 

kangaskauppa, vaatekauppa, kirjakauppa, apteekki, alko, rauta-

kauppa, kodinkoneet, optikko, kultasepänliike ja lahjatavarat. Val-

taosa kunnan erikoiskaupan palveluista on sijoittunut ydinkeskus-

taan tai aivan sen tuntumaan. 

Ydinkeskustan alueelta löytyy myös pääosa kaupungin julkisista 

palveluista. 

Pirkanmaan palveluverkkoselvityksen 2040 (Pirkanmaan liitto, 

2015) mukaan Virroilla oli vuosina 2012 / 2014 päivittäistavara-, 

erikois- ja tavaratalokauppaa 18 000 kerrosneliömetriä ja tilaa 

vaativaa erikoistavaran kauppaa sekä autokauppaa 7 000 kerros-

neliömetriä, joten vähittäiskauppaa oli yhteensä 25 000 kerrosne-

liömetriä. 
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Palveluverkkoselvityksen päivityksessä arvioidaan Virtain vähit-

täiskaupan laskennalliseksi lisätarpeeksi yhteensä noin 3 500 k-m² 

vuosina 2016–2025. Tästä noin 300 k-m² kohdistuu päivittäistava-

rakauppaan. Vuosina 2016–2040 vähittäiskaupan laskennallinen 

tilatarve on noin 11 300 k-m², josta päivittäistavarakauppaan koh-

distuu noin 1 000 k-m². 

Työpaikat 

Palveluverkkoselvityksen päivityksen (FCG, 2017) mukaan Virtain 

kaupungissa oli vuoden 2015 alussa 2 242 työpaikkaa. Kuntakes-

kus on kaupungin suurin työpaikkakeskittymä. 

Teollisuus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä maa- ja metsätalous 

ovat Virtain keskustaajaman osayleiskaavan selostuksen mukaan 

kaupungin suurimmat työllistäjät. 

Kaava-alueen eteläosassa ja lähialueilla sijaitsee Ahjolan teolli-

suusalue, joka on yksi kaupungin merkittävimmistä teollisuusalu-

eista. Ahjolan teollisuusalue sijaitsee aivan keskustaajaman tuntu-

massa. Alueen yritykset ovat enimmäkseen teollisuusalalta.  

Kaava-alueen eteläosassa on yritys- ja myymälätiloja. Kaava-alu-

een yrityksiä ovat muun muassa Eurovirrat Ky (renkaiden vähit-

täiskauppa), Virtain Valomainos Oy (sähköasennus) sekä Virto-

viehe Oy (urheilualan tukkukauppa). 

Muita Ahjolan teollisuusalueen yrityksiä olivat Virtain keskustaaja-

man osayleiskaavaselostuksen mukaan vuonna 2015 mm. Wirtain 

Metalli Oy (metallien työstö), Pirkanmaan Uusiometalli Oy (jätteen 

ja romun tukkukauppa), Virtain Kiinteistöpalvelu (kiinteistönhoito), 

Kiiltoplast Oy (muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien val-

mistus) sekä useita muita. Teollisuusalueella toimii myös useita 

pienempiä teollisuus- ja palvelualan yrityksiä. 

Yhteensä Ahjolan yritykset työllistivät vuonna 2015 noin 100 hen-

kilöä. Lisäksi alueella on muita pk-yrityksiä ja toimijoita, jotka työl-

listävät yhteensä noin 50 henkilöä. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue kuuluu vesihuoltoverkoston toiminta-alueelle. Uusi 

kaava-alue on liitettävissä verkostoon. 

Kaava-alueella kulkee kaukolämpöputki Ahjolantien katualueella, 

kantatien 66 varressa sekä Nallentiellä. Nallentien ja kantatien 66 
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risteyksen läheisyydessä on kaukolämmön varavoimala, jonka ny-

kyinen sijoituspaikka on väliaikainen. 

Liikenne 

Kaava-alue sijaitsee kantatien 66 varrella. Kaava-alueeseen kuu-

luvat osat kantatiestä 66, Siekkisentiestä, Ahjolantiestä, Nallen-

kaaresta sekä Nallentiestä. 

Kantatie 66 (Torisevajärvientie) on Orivedeltä Virtain kautta Lapu-

alle kulkeva kantatie. Tietä käytetään osin vaihtoehtoisena reittinä 

valtatielle 3. Kantatien 66 nopeusrajoitus on kaava-alueella 60 

km/h. Tien keskimääräinen vuorokausiliikenne on vuoden 2016 tie-

rekisteritietojen mukaan 2466 ajoneuvoa vuorokaudessa (Lähde: 

Liikennevirasto). Raskaan liikenteen osalta keskimääräinen vuoro-

kausiliikenne (2016) on 233 ajoneuvoa/vrk. Ahjolantie sekä Siek-

kisentie ovat taajama-aluetta, joilla nopeusrajoitus on kaava-alu-

eella 50 km/h. Nallenkaarella nopeusrajoitus on 40 km/h. Nallentie 

on yksityistie, jota käytetään kevytliikenneväylänä ja jolla on sal-

littu tonteille ajo. Nallentien lisäksi Siekkisentietä reunustaa kevy-

enliikenteenväylä. Kaava-alueen kaakkoisosassa kulkee kevyenlii-

kenteen yhteys Ahjolantieltä Nallenkaarelle. Muita kevyenliiken-

teen yhteyksiä kaava-alueella ei ole. 

Ahjolantien ja Nallentien liittymien osalta on tehty tiesuunnitelma 

Kantatien 66 (Torisevajärvientie) parantamiseksi. Suunnitelman on 

laatinut Destia Oy:n Infrasuunnittelu vuonna 2012. 
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Tiesuunnitelman selostuksessa (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, 2012) on arvioitu, ettei kantatien liikenneturval-

lisuus ole nykyisin hyvä suurien ajonopeuksien ja kääntymiskais-

tojen sekä suojateiden puuttumisen vuoksi. Nykyisillä ratkaisuilla 

Ote tiesuunnitelmasta kantatielle 66 (Torisevajärvientielle) Ahjolantien 

liittymän kohdalla (Lähde: Destia) 

Ote tiesuunnitelmasta kantatielle 66 (Torisevajärvientielle) Nallentien 

liittymän kohdalla (Lähde: Destia) 



Nosto Consulting Oy  26 (47) 

Virtain kaupunki: Nallelan peltoalueen asemakaava 

Kaavaselostus, Versio 1.1  4.2.2019 

 

liikenneturvallisuus heikkenisi entisestään tulevaisuudessa kasva-

vien liikennemäärien vuoksi. Kantatien ylittäminen kävellen tai 

pyörällä on liikenneturvallisuuden kannalta nykyisin haastavaa, ja 

kevyenliikenteen yhteydet alueella ovat nykyisin tältä osin riittä-

mättömät. 

Kantatien 66 (Torisevajärvientie) parantamista Ahjolantien ja Nal-

lentien liittymien kohdalla koskevan hankkeen tavoitteena on pa-

rantaa liikenneturvallisuutta pienentämällä onnettomuusriskiä 

sekä parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä. Tiesuunnitelmassa 

on suunniteltu Virtaintien ja Ahjolantien risteykseen kiertoliittymä. 

Ahjolantielle on suunniteltu kevyenliikenteenväylä. Nallentien ny-

kyinen, kantatien länsipuolella sijaitseva liittymä katkaistaan. Kat-

kaistava liittymä korvataan uudella kevyen liikenteen yhteydellä, 

joka ylittää kantatien. Ylityksen kohdalle rakennetaan suojatiesaa-

reke.  
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2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Pirkanmaan 1. maakuntakaavaan, joka on 

tullut voimaan 29.3.2007. 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 27.3.2017 hy-

väksynyt uuden Pirkanmaan maakuntakaavan 2040, joka on 2. ko-

konaismaakuntakaava Pirkanmaalla. Hyväksymispäätöksestä on 

valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus on 

määrännyt kokouksessaan 29.5.2017 kaavan tulemaan voimaan 

ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa. 

Yleiskaava 

Virtain keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty kaupungin-

valtuustossa 9.11.2015 § 57. Kaupunginhallituksen päätöksellä 

23.1.2017 osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta van-

haa sairaalarakennusta ja asemakaavan korttelia 14005, joihin 

kohdistuvat valitukset ovat korkeimman hallinto-oikeuden ratkais-

tavana. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 7.10.2016 mu-

kaisesti osayleiskaava ei ole voimassa myöskään Helppolan kiin-

teistön osalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote Virtain keskustaajaman osayleiskaavasta 
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Osayleiskaavassa kaava-alue on työpaikka-aluetta (TP, suurin osa 

uutta ja olennaisesti muuttuvaa aluetta), teollisuusaluetta, jolle 

ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY, uutta ja olennaisesti 

muuttuvaa aluetta), asuinpientalojen aluetta (AP, suurin osa uutta 

ja olennaisesti muuttuvaa aluetta), lähivirkistysaluetta (VL), hallin-

non aluetta (P, uutta ja olennaisesti muuttuvaa aluetta). Kaava-

alue kuuluu lisäksi pieniltä osin keskustatoimintojen alueeseen (C) 

sekä maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen (MA). 

Siekkisentien pohjoispuolinen kaava-alueen osa kuuluu tärkeään 

pohjavesialueeseen (pv-1). Kaava-alueen itäosassa on luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta (luo-1). 

Uudelle TP-alueelle sekä kaava-alueen itäosaan on osoitettu viher-

yhteystarve. Lisäksi Siekkisentien ja Nallenkaaren risteyksen lähei-

syyteen kohdistuu viheryhteystarve. 

Kaava-alueelle on osoitettu pohjois-eteläsuuntainen tieliikenteen 

yhteystarve. Torisevajärvientien länsipuolelle sekä Ahjolantien ete-

läpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Torisevajär-

vientien ja Siekkisentien risteysalue (kiertoliittymä) on osoitettu 

kehitettäväksi risteysalueeksi samoin kuin Torisevajärvientien ja 

Ahjolantien risteysalue. Torisevajärvientien ja Ahjolantien risteys-

alueelle ulottuu kehittämisvyöhykkeen merkintä. 

Torisevajärvientie ja Siekkisentie on merkitty valtatieksi/kanta-

tieksi ja Ahjolantie seututieksi/pääkaduksi. Siekkisentien eteläpuo-

lelle sekä alueen keskiosaan Nallentien ja Nallenkaaren yhteyteen 

on merkitty kevyen liikenteen reitti. 

Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat määräykset: 
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Asemakaava 

Pääosalla suunnittelualueesta ei ole voimassa asemakaavaa. 

Kaava-alueen lounais- ja kaakkoisosissa on voimassa 18.6.1986 

voimaan tullut Ahjolan asemakaava II, ja aivan kaava-alueen lou-

naisosassa on voimassa 20.6.1990 voimaan tullut Ahjolan asema-

kaava II muutos ja laajennus. Voimassa olevissa kaavoissa kaava-

alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), lähi-

virkistysaluetta (VL) sekä katualuetta. T-alueella tontin pinta-

alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 30 % ja tontin kerros-

ala saa olla enintään 60 % tontin pinta-alasta. 
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Kaava-alueen pohjoisosassa on voimassa vuonna 1973 voimaan 

tullut asemakaava (Keskustan rakennuskaava). Kaava on tullut 

voimaan kaavamuutosalueen osalta 13.4.1973. Voimassa olevassa 

kaavassa kaava-alue on liikennealuetta (LT, kauttakulku-, sisään-

tulo- ja ohitustie tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen) sekä ka-

tualuetta. 

Voimassa olevat kaavat ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

liitteenä. 

Ote asemakaavayhdistelmästä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Virtain kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.9.2003. 
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Laaditut selvitykset 

Kaava-aluetta koskien on laadittu seuraavat selvitykset: 

• Virtain keskustan ja sen ympäristöalueiden kulttuuri- ja maise-

mahistoriallinen selvitys (2009), Arkkitehtitoimisto Lehto Pelto-

nen Valkama Oy 

• Nallelan asemakaavan luontoselvitys (2016), Ramboll Finland 

Oy 

• Valtaojien kehittämisen yleissuunnitelma (2012), FCG Suunnit-

telu ja tekniikka Oy 

• Aluepohjatutkimus Nallentien alue (2009), Yhdyskuntasuunnit-

telu S. Anttila Oy 

• Nallelan alueen maaperätutkimus (2017), HKM Infra Oy 

• Kantatien 66 (Torisevajärvientie) parantaminen Ahjolantien ja 

Nallentien liittymien kohdalla, Tiesuunnitelma (2012), Pirkan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

• Viherverkkoselvitys alueelle Puttosharju-Ahjola (2016), Ram-

boll Finland Oy 

• Palveluverkkoselvityksen päivitys (2017), FCG Suunnittelu ja 

tekniikka Oy 

• Nallelan ja Purulankulman hulevesien hallintasuunnitelma 

(2018), WSP Finland Oy 

 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) on Virtain kaupungin ylläpitämä ase-

makaavan pohjakartta. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-

nuslaissa asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty kaupungin aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 13.1.2017 Pirkan-

maan ELY-keskuksessa Tampereella. Muistio neuvottelusta on liit-

teenä 4. 

Viranomaiset ovat antaneet lausunnot sekä kaavaluonnos- että 

kaavaehdotusvaiheessa. / lisätty 21.11.2018 

Osalliset ja vireille tulo 

Asemakaavan käynnistämisestä on tehty päätös Virtain kaupungin-

hallituksessa 1.2.2016 § 25. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 

19.1.2017. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Virtain kau-

pungintalolla ympäristötoimistossa sekä kaupungin internet-si-

vuilla 23.1.–22.2.2017 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana ei tullut 

mielipiteitä osallisilta. 

Kaavaluonnos 

Virtain kaupunginhallitus on käsitellyt 29.5.2017 päivätyn kaava-

luonnoksen kokouksessaan 28.6.2017 § 261. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.7.–16.8.2017 välisen ajan. 

Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana kaksi mielipidettä. 

Luonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Pirkan-

maan maakuntamuseon, Virtain kaupungin teknisten palveluiden 

lautakunnan, Virtain kaupungin lupapalvelulautakunnan, Virtain 

seurakunnan, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yh-

distys ry:n sekä Virtain Yrittäjät ry:n lausunnot (lausunnot ja mie-

lipiteet liitteenä 8). 

Virtain kaupungin sivistyslautakunta, Pirkanmaan pelastuslaitos ja 

Virtain Seura ry ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa kaavan 

valmisteluaineistosta. 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin on liitteenä 9. 
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Kaavaehdotus 

Lisätty 4.2.2019: 

Virtain kaupunginhallitus on käsitellyt 14.6.2018 päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan 2.7.2018 § 194. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.7.2018 – 31.8.2018 välisen 

ajan.  

Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi muistutus. 

Ehdotuksesta saatiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan lii-

ton, Pirkanmaan maakuntamuseon, Virtain kaupungin teknisten 

palveluiden lautakunnan, Virtain kaupungin sivistyslautakunnan, 

Virtain vesiosuuskunnan, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Virtain 

seurakunnan, Virtain Yrittäjät ry:n sekä Suomen luonnonsuojelulii-

ton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:n lausunnot (liite 10). 

Kaavan laatijan vastine kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoi-

hin ja muistutukseen on liitteenä 11 

Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen on tehty seu-

raavat vähäiset korjaukset: 

• KTY-1 -alueen kaavamääräykseen on lisätty lause: ”Kortte-

lialueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja 

yhteensä enintään 500 kerrosneliömetriä.” 

• TY-1 -alueen kaavamääräykseen on lisätty lause: ”Alueelle 

ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja.” 

• Kaavakartalle on lisätty vesijohtolinjojen vaatimat tilava-

raukset. 

Lisäksi teknisenä korjauksena on tehty seuraavat vähäiset muu-

tokset: 

• Korttelin 11014 eteläraja on siirretty vastaamaan voimassa 

olevaa kiinteistöjaotusta 

• Mielikintien itäpuolella sijaitsevan lähivirkistysalueen rajaus 

on siirretty vastaamaan voimassa olevaa kiinteistöjaotusta 

Kaavaehdotuksen käsittelyn jälkeen korttelin 11016 tontin nro 3 

käyttötarkoitus on muutettu toimitilarakennusten korttelialueesta 

(KTY-1) yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 

laitosten korttelialueeksi, jolla sallitaan palo- ja pelastusaseman ra-

kentaminen. Tontilta on mahdollista liittyä suoraan yleisen tien alu-

eelle (LT), kun kyseessä on hälytystehtävän suorittaminen. Muu-

toksesta Virtain kaupunki on neuvotellut Pirkanmaan ELY-keskuk-

sen liikennevastuualueen kanssa. Muutokselle ei ole nähty estettä. 
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Kaavaehdotuksen käsittelyn jälkeen on poistettu myös Nallenraitin 

ja Nallenkaaren risteysalueen läheisyydessä ollut pieni lähivirkis-

tysalue (VL). Muutos mahdollistaa erityyppisten liittymäratkaisujen 

toteuttamisen risteysalueelle (kiertoliittymä, T-risteys). 

Tehtyjen vähäisten muutosten jälkeen tarkistettua kaavaehdotusta 

(päivätty 4.2.2019) ei ole tarpeen asettaa yleisesti nähtäville uu-

delleen. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaava-alue on osoitettu Virtain keskustaajaman osayleiskaavan 

mukaiseen käyttöön. 

Kaavassa on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuin-

pientalojen korttelialuetta (AP), toimitilarakennusten korttelialu-

etta (KTY-1), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TY-

1), lähivirkistysaluetta (VL), energiahuollon aluetta (EN), yleisen 

tien aluetta (LT) sekä katualuetta. 

Mitoitus 

Täydennetty 4.2.2019: 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 39,7 hehtaaria. Kaava-

muutosaluetta on noin 13,8 hehtaaria ja laajennusaluetta on noin 

25,0 hehtaaria. Kumottavan kaava-alueen pinta-ala on noin 0,90 

hehtaaria. 

Asemakaavalla muodostuu asuinrakennusten korttelialuetta noin 

2,51 ha, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta noin 2,79 ha, 

teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta noin 11,97 ha, vir-

kistysalueita noin 9,83 ha, erityisaluetta noin 0,98 ha ja liikenne-

alueita noin 10,74 ha. 

Kerrosalat 

Kaavassa on osoitettu kerrosalaa seuraavasti: 

• erillispientalojen korttelialueelle (AO) noin 2620 k-m² 

• asuinpientalojen korttelialueelle (AP) noin 2290 k-m² 

• liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (KTY-1) noin 

11 170 k-m² 

• teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (TY-1) noin 

47 870 k-m² 

• yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-

tosten korttelialueelle (palo- ja pelastusasema) noin 2 680 

k-m² 

• energiahuollon alueelle 400 k-m² 

Kerrosalaa on osoitettu koko kaava-alueelle yhteensä noin 67 000 

k-m². Kerrosalaa tulee alueelle lisää noin 45 000 k-m². 
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Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Suunnittelualueelle on osoitettu kuusi erillispientalojen rakennus-

paikkaa (AO), joista kaksi on rakennettuja ja neljä rakentamatto-

mia. Kaavassa on osoitettu yksi asuinpientalojen rakennuspaikka 

(AP), joka on rakennettu. Lisäksi kaavassa on osoitettu toimitilara-

kennusten korttelialuetta (KTY-1) sekä teollisuus- ja varastoraken-

nusten korttelialuetta (TY-1), joka on osittain rakennettuja. 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 

kerroslukua, rakennustapaa, rajalle rakentamista, 

pihajärjestelyitä, pysäköintiä, liikenneturvallisuutta sekä 

hulevesien hallintaa. 

Virkistysalueet 
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Erityisalueet 

 

 

Liikennealueet 

 

 

Kadut 

Kaava-alueen pohjoisosassa kulkevat Mielikintie sekä Siekkisentie, 

joka muutetaan kaavassa kaduksi. Siekkisentien tilavarausta 

kavennetaan ja Nallelankaaren katuvarausta levennetään hieman 

Siekkisentien ja Nallenkaaren liittymäalueen läheisyydessä 

nykyisen tielinjauksen mukaisesti. 

Kaava-alueen eteläosassa kulkevalta Ahjolantieltä osoitetaan uusi 

liittymä, josta osoitetaan uusi pohjois-eteläsuuntainen kokoojakatu 

(Nallenraitti) sekä uusi tonttikatu (Nallen kauppatie). 

Alueen itäosassa siirretään nykyistä Nallentien katuliittymää 

hieman pohjoiseen ja osoitetaan Nallenkaarelta uusi tonttikatu 

(Onnintie). 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa osoitetaan kaksi erillispientalojen rakennuspaikkaa sekä 

yksi asuinpientalojen rakennuspaikka jo rakennetuille rakennus-

paikoille. Lisäksi kaavassa osoitetaan neljä uutta erillispientalojen 

rakennuspaikkaa kaava-alueen itäosaan nykyisen Nallelan asuin-

alueen läheisyyteen. Asemakaavamääräykset mahdollistavat li-

säksi asuintilojen rakentamisen KTY-1- ja TY-1 -korttelialueiden 

yhteyteen, kuitenkin enintään yhden asunnon rakennuspaikkaa 

kohden. Kaava-alueen rakentumisen myötä alueen asukasmäärä 

kasvaa jonkin verran. 

Kaavalla mahdollistetaan lisäksi uuden yritystoiminnan, uusien 

työpaikkojen sekä uusien palvelujen muodostaminen alueelle, 
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mikä saattaa vaikuttaa kaupungin väestökehitykseen tuomalla 

kaupunkiin uusia asukkaita. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijaitsee Virtain keskustan tuntumassa ja sijoittuu ole-

massa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaavalla laajennetaan 

nykyistä Ahjolan teollisuusaluetta pohjoiseen. Kaavalla tuetaan yh-

dyskuntarakenteen tiivistymistä mahdollistamalla uusien toimitila-

rakennusten, teollisuus- ja varastorakennusten sekä asuinraken-

nusten rakentaminen kaupungin keskustaajaman läheisyyteen hy-

vien liikenneyhteyksien päähän. Kaava-alueelle on myös mahdol-

lista osoittaa myymälätiloja. 

Kaavassa osoitettavat erillispientalojen rakennuspaikat alueen itä-

osassa liittyvät toteutuessaan osaksi olemassa olevaa yhdyskunta-

rakennetta sijoittuessaan Nallenkaaren varrelle nykyisen Nallelan 

asuinalueen läheisyyteen. 

Palvelut 

Kaava-alueen eteläosassa ja kaava-alueen välittömässä läheisyy-

dessä Ahjolantien pohjois- sekä eteläpuolella (Ahjolan teollisuus-

alueella) on nykyisin yritys- ja myymälätiloja.  

Kaava-alueelle muodostuu kaavan toteutumisen myötä uusia kau-

pallisia palveluja, ja kaavalla täydennetään siten kaupungin kes-

kustan palvelutarjontaa. 

Julkisten palvelujen osalta kaava tukeutuu kaupungin keskustan 

olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Sekä autoliikenne että pyöräilijöiden ja kävelijöiden määrä lisään-

tyy kaavan toteutumisen myötä. Kaava-alue osoitetaan pääasiassa 

työpaikka-alueeksi, joten työmatkaliikenne lisääntyy alueella. 

Kaavassa laajennetaan alueen nykyistä katuverkostoa. 

Siekkisentie muutetaan kaavassa kaduksi. Siekkisentien etelä- ja 

pohjoispuolelta kumotaan voimassa oleva asemakaava 

Siekkisentietä koskevan yleisen tien alueen varauksen osalta, ja 

Siekkisentien aluevarausta kavennetaan. 

Liikennöinti toimitilarakennusten korttelialueille sekä teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialueille tulee tapahtumaan alueen kes-

kiosaan osoitetun uuden pohjois-eteläsuuntaisen kokoojakadun 
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(Nallenraitti) sekä kaava-alueen länsiosaan osoitetun uuden tont-

tikadun (Nallen kauppatie) kautta. 

Kantatien 66 (Torisevajärvientie) tilavarausta on kavennettu 

kaavaratkaisussa. Kaavassa huomioidaan lisäksi kantatien 66  

parantaminen Ahjolantien ja Nallentien liittymien kohdalla 

maantiesuunnitelman mukaisesti. Kaavan mitoituksessa on 

huomioitu Virtaintien ja Ahjolantien risteykseen suunniteltu 

kiertoliittymä, Ahjolantielle suunniteltu kevyenliikenteen väylä 

sekä Nallentien liittymän yhteyteen suunniteltu, kantatien ylittävä 

kevyenliikenteen yhteys. Kantatien ylityksen kohdalle rakennetaan 

maantiesuunnitelman mukaan suojatiesaareke. 

Kaavaratkaisulla edistetään alueen kevyenliikenteen yhteyksien 

parantamista, ja alue on hyvin saavutettavissa kevyen liikenteen 

osalta. Kaava-alueelle tehtävistä matkoista ennustetaan noin 15 % 

tehtävän muilla kulkumuodoilla kuin henkilöautolla. 

Kaavassa on huomioitu kantatien 66 parantamiseksi laaditun tie-

suunnitelman mukaiset kevyenliikenteen yhteydet. Kaava-alueen 

keskiosassa kulkeva Nallentie on yksityistie, jota käytetään kevy-

enliikenteen väylänä ja jolla on sallittu tonteille ajo. Tie on osoitettu 

kaavassa keskustaajaman osayleiskaavan mukaisesti kevyenlii-

kenteen väyläksi, jossa sallitaan rakennuspaikkojen kohdalla kulku 

olemassa oleville rakennuspaikoille/tonteille. Kaava-alueen kaak-

koisosassa pohjois-eteläsuuntaisesti kulkeva kevyenliikenteen 

väylä osoitetaan lisäksi asemakaavassa nykyisen sijainnin mukai-

selle paikalle. Mielikintien tilavarauksessa varaudutaan kevyenlii-

kenteen väylän toteuttamiseen. 

Kaavan aiheuttama liikennesuorite riippuu suuresti alueelle sijoit-

tuvista toimijoista. Mikäli kaava-alue toteutuu kokonaisuudessaan 

siten, että kaikki kaavassa mahdollistettu liikerakentaminen toteu-

tuu, autolla tapahtuvien käyntien määrä koko kaava-alueella on 

luokkaa 2 300–4 500 autokäyntiä/vrk. Tästä raskaan liikenteen 

osuus on arviolta noin 10 % (230–450 ajoneuvoa/vrk). 

Asemakaavan mahdollistama maankäyttö kasvattaa kantatiellä 66 

risteävän liikenteen määrää. Uudesta risteävästä liikenteestä arvi-

oidaan 75 % toteutuvan Ahjolantien ja 25 % Siekkisentien kautta. 

Nallelan peltoalueen eteläpuolella olevan Eteläportin alueen ase-

makaava-alueen yhteisvaikutus kantatien 66 ja Ahjolantien ris-

teysalueen liikennesuoritteiden kehittymiseen on merkittävä, jos 

kaikki suunniteltu rakentaminen toteutuu. Muutos tulee nopeim-

millaankin ajoittumaan useamman vuoden ajalle (5–10 vuotta). 
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Valtion tieviranomainen on varautunut muutokseen uuden kierto-

liittymän rakentamisella. 

Alueen joukkoliikenne painottuu kaukoliikenteeseen. Siekkisentien 

ja Nallenkaaren risteyksen itäpuolella on linja-autopysäkki lännen 

suunnasta tulevalle liikenteelle, mutta idästä päin tulevalle linja-

autoliikenteelle on pysäkki vasta kantatien 66 kiertoliittymän län-

sipuolella Asematiellä. Kantatien 66 kiertoliittymän etelä- sekä 

pohjoispuolella on lisäksi linja-autopysäkit. Kantatien 66, Virtain-

tien ja Ahjolantien risteyksen pohjois- sekä eteläpuolella on linja-

autopysäkit, ja myös risteykseen suunnitellun uuden kiertoliitty-

män pohjois- ja eteläpuolille tullaan tiesuunnitelman mukaan ra-

kentamaan linja-autopysäkit. Tiesuunnitelman mukaisten kevyen-

liikenteen väylien toteuttaminen mahdollistaa myös turvalliset kul-

kuyhteydet linja-autopysäkeille. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavalla on toteutuessaan merkittävä vaikutus alueen ympäris-

töön, sillä avoimeen pelto- ja niittymaisemaan sekä osittain met-

säiseen ympäristöön tulee kaavan myötä runsaasti uutta rakenta-

mista. Kaava-alue sijaitsee näkyvällä paikalla kantatien 66 varrella, 

joten kaavalla on merkittävää vaikutusta alueen ilmeeseen. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.  

Kaava-alueelta laaditun Virtain keskustan ja sen ympäristöalueiden 

kulttuuri- ja maisemahistoriallisen selvityksen perusteella kaava-

alueen itäosassa sijaitsevan, 1940-luvulla rakennetun Ojalan tila-

keskuksen rakennuskannalla ja pihapiirillä on arkkitehtonista, his-

toriallista sekä ympäristöllistä merkitystä. Kohde on osoitettu sel-

vityksessä säilytettäväksi kohteeksi 1 (vaalittava pihapiiri tai lä-

hiympäristö) eli kohteen säilyminen tulee turvata, eikä siihen kuu-

luvia rakennuksia saa purkaa eikä muuttaa siinä määrin, että niihin 

liittyvät arvot vaarantuvat. Niin kaavoituksen yhteydessä kuin mui-

den itse rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden kohdalla (uudisra-

kentaminen, täydennys- ja korjausrakentaminen) toimenpiteet tu-

lee selvityksen mukaan sovittaa rakennuksen arvoihin siten, että 

ne säilyvät. Kaavaratkaisussa Ojalan tilakeskuksen alue on osoi-

tettu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Kohdetta ei ole esitetty 

yleiskaavassa säilytettäväksi, eikä rakennuksia ole erityistä tar-

vetta osoittaa säilytettäväksi asemakaavassa. 
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Osa alueen itäpuolella sijaitsevasta asuinalueesta on osoitettu 

osayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi aluekokonai-

suudeksi. Kaavan toteutumisen myötä asuinalueen läheisyyteen 

tulee toimitilarakennusten, teollisuus ja varastorakennusten sekä 

liike- ja toimistorakennusten korttelialueita. Nallelan peltoalueen 

rakentaminen muuttaa ympäristön luonnetta merkittävästi, ja 

avoimet peltoalueet muuttuvat osin rakennetuiksi ja sulkeutuneiksi 

maisemiksi. Kaavassa osoitetaan kuitenkin runsaasti lähivirkistys-

aluetta Nallenkaaren länsipuolelle asuinalueen ja kaava-alueen 

korttelialueiden väliin. 

Tekninen huolto 

Osalla kaava-aluetta sijaitsee teknisen huollon verkostoja, ja muu 

kaava-alue on liitettävissä kunnallistekniseen verkostoon. 

Kaava-alueella on kaukolämmön varavoimala Nallentien ja kanta-

tien 66 risteyksen läheisyydessä. Varavoimalan nykyinen sijoitus-

paikka on väliaikainen. Kaavalla mahdollistetaan varavoimalan si-

joittaminen kaavassa osoitetulle energiahuollon alueelle Ahjolan-

tien varteen. 

Hulevesien arvioidaan lisääntyvän alueella kaavassa mahdollistet-

tavan rakentamisen myötä. Hulevesien määrän lisääntymisen 

myötä Purulanojan tulvimisriski kasvaa. Hulevesien hallinta ja vii-

vyttäminen vähentävät Purulanojan tulvimista. 

Kaavassa on huomioitu pintavesien johtaminen osoittamalla pelto-

alueella virtaavat valtaojat avo-ojaa varten varatuksi alueen 

osaksi. Kaava-alueen läpi kulkevan valtaojan itäinen haara on 

muotoiltu kaavassa uudelleen. 

Alueelta laaditussa hulevesien hallintasuunnitelmassa Purulanojan 

varrelle suositellaan toteutettavaksi tulvapengertyyppisiä alueita 

tulvavirtaamien viivyttämiseksi. Tällaisia tulvatasanteita on mah-

dollista osoittaa kaavassa osoitetuille lähivirkistysalueille. Nallelan 

pellon pohjoisosaan esitetään lisäksi hulevesien hallintasuunnitel-

massa hulevesikosteikon rakentamista, joka edelleen viivyttäisi 

tulvavirtaamia ja parantaa vedenlaatua kiintoaineksen laskeutu-

essa kosteikon syvänteeseen. Kaavassa on mahdollistettu kos-

teikon rakentaminen osoittamalla lähivirkistysalueelle sijainniltaan 

ohjeellinen hulevesien viivyttämiseen ja käsittelyyn varattu alueen 

osa. 

Hulevesien hallinnasta on lisäksi annettu kaavamääräyksiä, joilla 

pyritään estämään hulevesistä aiheutuvia haittoja. Korttelialueilla 
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tulee suosia erityisesti rakentamisen aikana hulevettä viivyttäviä ja 

suodattavia rakenteita. Kaavamääräyksissä edellytetään lisäksi, 

että hulevesien johtaminen kiinteistöiltä katualueiden hulevesien 

johtamisrakenteisiin tulee toteuttaa siten, että alapuolisille raken-

teille ei aiheudu tulvahaittoja. Selvitys hulevesien johtamisesta ja 

hulevesien käsittelystä on lisäksi esitettävä rakennuslupaa haetta-

essa. 

Virkistys 

Kaavassa on huomioitu osayleiskaavassa alueelle esitetyt virkistys-

alueiden aluevaraukset sekä viheryhteystarpeet. Kaavassa on osoi-

tettu alueen kaakkoisosaan laaja lähivirkistysalue, joka soveltuu 

erityisesti virkistykseen. Lähivirkistysalue jatkuu kaava-alueen läpi 

alueen pohjoisosaan asti. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus 

Kaava-alue sijaitsee näkyvällä paikalla kantatien 66 varrella, joten 

kaavasta aiheutuu muutoksia alueen maisemarakenteeseen. 

Alueen eteläosa on kantatieltä 66 katsottuna maisemaltaan tällä 

hetkellä pääosin avointa pelto- ja niittymaisemaa. Etenkin tältä 

osin alueen maisemarakenne tulee merkittävästi muuttumaan, kun 

alueelle mahdollistetaan teollisuus- ja varastorakennusten sekä 

liike- ja toimistorakennusten rakentaminen. Yleisillä kaavamää-

räyksillä pyritään varmistamaan, että rakentaminen kantatien var-

rella on yhtenäistä ja että rakentamisella sekä pihajärjestelyillä 

luodaan laadukasta kaupunkikuvaa. Kaavamääräyksissä edellyte-

tään, että kantatien 66 puoleisten julkisivujen sekä piha-alueiden 

pitää olla edustavia ja yleisilmeeltään siistejä. Näillä korttelialueilla 

rakennukset tulee lisäksi toteuttaa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

käyttäen korkeatasoisia materiaaleja julkisivussa, kuten lasi-,  

tiili-, rappaus- ja metallipintoja. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu osayleiskaavassa kaava-alueelle 

osoitetut lähivirkistysalueet sekä viheryhteystarpeet. Kaava-alu-

een kaakkoisosaan on osoitettu laaja lähivirkistysalue, ja myös 

korttelialueiden väliin on osoitettu kaavassa lähivirkistysalueita. 

Alueelta laaditun luontoselvityksen perusteella alueen pohjois-

osassa Siekkisentien pohjoispuolella on kehittynyt tuoretta lehtoa 

vastaava kasvillisuus varttuneen sekapuuston metsäsaarekkee-

seen, ja kohteella oli paikoitellen melko hyvin lahopuuta. Kohteella 
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on luonnon monimuotoisuutta lisäävä merkitys. Kohde suositellaan 

mahdollisuuksien mukaan huomioitavan maankäytössä ja vältettä-

vän voimakkaita kohteen ominaispiirteitä muuttavia toimia. Kaa-

vassa ei osoiteta alueelle uutta maankäyttöä, vaan alueelta 

kumotaan voimassa oleva asemakaava Siekkisentietä koskevan 

yleisen tien alueen varauksen osalta. 

Alueen itäosaan on keskustaajaman osayleiskaavassa osoitettu 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta 

(luo-1), joka on liito-oravan esiintymisaluetta. Kohde osoitetaan 

myös asemakaavassa luo-1-alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 

alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että liito-oravan li-

sääntymis- ja levähdyspaikat ja niitä suojaava puusto säilyy. Liito-

oravan liikkumisen ja ruokailun kannalta riittävä puusto tulee säi-

lyttää. Alue on osoitettu kaavassa lisäksi luonnontilaisena säilytet-

täväksi alueen osaksi. Liito-oravan esiintymisalue on siten huomi-

oitu kaavaratkaisussa, eikä kaavasta aiheudu häiriötä luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeälle alueelle. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Kaava-alueen pohjoisosa on vedenhankintaa varten tärkeää poh-

javesialuetta. Pohjavesialue on osoitettu kaavassa tärkeäksi tai ve-

denhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv-1). Kaavamää-

räyksen mukaan alueella ei saa suorittaa pohjaveden laatua tai 

määrää vaarantavia toimenpiteitä. Rakentaminen ja rakennusten 

perustaminen ei saa kaavamääräyksen mukaan aiheuttaa haital-

lista pohjaveden pinnan alenemista. Kaavalla mahdollistetaan li-

säksi hulevesien viivyttämiseen ja käsittelyyn soveltuvien alueiden 

toteuttaminen lähivirkistysalueilla, mikä vähentää Purulanojan tul-

vimista ja vähentää Kankaan vedenottamon pilaantumisriskiä. Hu-

levesien syntymistä voidaan lisäksi vähentää kiinteistökohtaisesti 

käyttämällä esimerkiksi tiiviin asfalttipinnoitteen sijasta läpäiseviä 

pintamateriaaleja ja kattoratkaisuina viherkattoja. Läpäisevien pin-

tojen käytössä tulee kuitenkin huomioida pohjavesien pilaantumi-

sen vaara. 

Kaavaratkaisusta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia poh-

javesialueelle. 

Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta myöskään pienilmastoon. TY-

1-kaavamääräyksessä todetaan, ettei korttelialueelle saa sijoittaa 

laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, il-
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man pilaantumista tai muuta häiriötä. Kaavamääräyksellä varmis-

tetaan siten, ettei kaavasta aiheudu haitallisia vaikutuksia pienil-

mastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueelta laaditun maaperätutkimuksen perusteella etenkin kaava-

alueen etelä- ja länsiosissa sekä aivan kaava-alueen pohjoisosassa 

on alueita, jotka soveltuvat maavaraiseen perustamiseen. Etelä-

osassa on lisäksi alueita, jotka soveltuvat myös raskaille rakennuk-

sille. Kaava-alueen pohjois- ja itäosassa on alueita, joilla raken-

nukset esitetään selvityksessä perustettavaksi tukipaalujen va-

raan. Siekkisentien eteläpuolella on aluetta, joka soveltuu huonosti 

rakentamiseen. Tämä alue rajattiin pois kaava-alueesta kaavaluon-

nosta laadittaessa. Alueen mahdollinen myöhempi toteuttaminen 

edellyttää lisäselvitysten laatimista. Kaavassa on osoitettu raken-

tamista alueille, jotka soveltuvat parhaiten rakentamiseen. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus 

Kaavassa on huomioitu kantatielle 66 Ahjolantien ja Nallentien liit-

tymien kohdalle laadittu tiesuunnitelma ja siinä esitetyt Ahjolantien 

ja Virtaintien risteykseen suunnitellun kiertoliittymän vaatimat ti-

lavaraukset. Kiertoliittymä tulee lisäämään risteysalueen turvalli-

suutta ja sujuvuutta. 

Kaavan mitoituksessa on lisäksi huomioitu tiesuunnitelmassa Ah-

jolantien varteen suunniteltu kevyenliikenteen väylä sekä Nallen-

tien liittymän kohdalle suunniteltu suojatiesaareke ja kantatien 

ylittävä uusi kevyenliikenteen väylä. Mielikintien tilavarauksessa 

varaudutaan kevyenliikenteen väylän toteuttamiseen. 

Kevyenliikenteen väylät lisäävät jalan ja polkupyörällä kulkevien 

turvallisuutta alueella. 

Kaavamääräyksillä pyritään varmistamaan, ettei kaava-alueen ra-

kentamisesta aiheudu haittoja kantatien 66 liikenteelle. Kaava-

määräyksissä ohjeistetaan, että liike- ja toimistorakennusten kort-

telialueilla (KTY-1) sekä teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-

alueilla (TY-1) mainoslaitteet sekä julkisivu- ja ulkovalaistus tulee 

toteuttaa siten, etteivät ne aiheuta häikäisyä tai muuta vaaraa kan-

tatien 66 liikenteelle. Jaksottaisesti syttyvien valomainosten käyt-

täminen on lisäksi kielletty. 
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Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaava mahdollistaa uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen 

luomisen kaava-alueelle. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisäänty-

minen edistää kaupungin elinvoimaisuutta. 

Kaupalliset vaikutukset 

Kaava-alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä ja lähellä 

Virtain keskustaa. Alue tarjoaa hyvät edellytykset uudelle työ-

paikka-alueelle, jonne voi sijoittua merkitykseltään paikallista vä-

hittäiskauppaa. Kaava-alue on hyvin saavutettavissa eri kulkumuo-

doin, ja alueella on myös mahdollista toteuttaa riittävät pysäköin-

titilat. 

Toimitilarakennusten korttelialueen (KTY-1) kerrosalasta enintään 

35 % (eli yhteensä enintään noin 4 850 k-m²) saa käyttää myy-

mälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Teollisuus- ja varas-

torakennusten korttelialueella (TY-1) saa rakennuspaikan rakenne-

tusta kerrosalasta enintään 25 % (yhteensä enintään noin 11 900 

k-m²) käyttää rakennuspaikan pääkäyttötarkoitukseen liittyviä 

myymälätiloja varten. Kaava-alueelle mahdollistetaan siten yh-

teensä enintään noin 16 750 k-m² uusia myymälätiloja. Kaavan 

toteutumisen myötä alueen kaupallinen tarjonta lisääntyy kohta-

laisen paljon. Kaava-alueen läheisten asuinalueiden asukkaille 

muodostuu uusia lähipalveluja. 

Kaavassa mahdollistettava liikerakentamisen määrä ylittää Virtain 

laskennallisen päivittäistavarakaupan lisätilantarpeen, jota on ar-

vioitu vuonna 2017 laaditussa palveluverkkoselvityksen päivityk-

sessä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Päivittäistavarakaupan ja 

ns. keskustahakuisen erikoiskaupan laajamittainen sijoittuminen 

alueelle saattaisi vaikuttaa haitallisesti Virtain ydinkeskustan päi-

vittäistavarakaupan palveluverkkoon ja nykyisten päivittäistavara-

myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Kaavan mahdollisia 

haitallisia vaikutuksia ehkäistään ohjaamalla kaavamääräyksillä lii-

kerakentamisen toteuttamista vaiheittain. Kaavamääräyksen mu-

kaan KTY-1-alueilla ei ole sallittua rakentaa uusia rakennuksia en-

nen kuin viereisen Purulankulman kaava-alueen korttelin 14025 

kokonaisrakennusoikeusta on toteutettu vähintään puolet ja otettu 

voimassa olevan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Kielto on voi-

massa enintään kolme vuotta kaavan voimaantulosta. Kaupan toi-

mintojen vaiheittainen toteutus alueella tulee siten perustumaan 

ostovoiman kehitykseen. 
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Kaavassa ei anneta vähittäiskaupan laatua koskevia rajoitteita, ja 

kaavalla edistetäänkin kaupan toimijoiden toimintaedellytyksiä 

sekä kehitysmahdollisuuksia mahdollistamalla kaavalla vaihtoeh-

toisia ja joustavia ratkaisuja. Kaavasta ei arvioida aiheutuvan eri-

tyisiä haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle 

kehittämiselle. 

Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavalla voidaan arvioida olevan myönteistä vaikutusta elinkei-

noelämän ja eri väestöryhmien kannalta uusien työpaikkojen 

myötä. Kaavalla osoitetaan lisäksi uusia erillispientalojen raken-

nuspaikkoja alueen kaakkoisosaan nykyisen asuinalueen läheisyy-

teen. Kaava-alueella on hyvät virkistysmahdollisuudet. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavan toteutumisen myötä rakennettavista uusista kaduista ja 

teknisen huollon verkostojen laajentamisesta aiheutuu kustannuk-

sia kaupungille. Kaupunki saa kuitenkin tuloja rakennuspaikkojen 

myynnistä tai vuokrasopimuksista. Kaava mahdollistaa uuden yri-

tystoiminnan ja uusien työpaikkojen luomisen alueelle, mikä edis-

tää kaupungin elinvoimaisuutta ja tuottaa kaupungille verotuloja 

sekä mahdollisesti myös uusia asukkaita. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-

selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaava-alueelle rakennuslupia myönnettäessä tulee huomioida Kan-

kaan vedenottamon sijainti lähialueella. / Lisätty 19.11.2018 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on 

kuulutuksella saanut lainvoiman. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Virtain kau-

punki. 
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