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VIRTAIN KAUPUNKI 

PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVA  

Puttosenkulman asemakaava on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 22.2.-

25.3.2019. 

Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. 

Kaavaehdotuksesta saatiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan lii-

ton, Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunnan, Virtain kaupun-

gin lupapalvelulautakunnan sekä Suomen luonnonsuojeluliiton lausunnot. 

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, ettei sillä ole kaavasta huomautetta-

vaa.  

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto (25.3.2019) 

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. 

Kaupan kerrosala 

Puttosenkulman asemakaava-alueelle ei muodostu seudullisesti merkittä-

vää vähittäiskaupan suuryksikköä. 

Hulevedet 

Kuunnallisteknisen suunnittelun yhteydessä, osana kaava-alueen toteu-

tusta, kaava-alueelle tullaan laatimaan erillinen hulevesisuunnitelma, 

jossa määritellään alueelta poisjohdettavien hulevesien reitit ja viivytys. 

Hulevesisuunnitelmassa ohjeistetaan alueelle imeytettävien hulevesien 

käsittelyä. 
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Hulevesiä koskevaan kaavamääräykseen lisätään vaatimus, että kortteli-

alueella hulevesistä 50 % tulee imeyttää maaperään. 

Pohjavedet 

KTY-1 -aluetta koskevaan kaavamääräykseen lisätään vaatimus, että alu-

eella ei saa säilyttää öljynjalostustuotteita, niihin verrattavia kemikaaleja 

tai muita pohjavedelle vaarallisia aineita. 

Liikenne 

Korttelin 10001 pohjoisrajaa siirretään etelään päin siten, että valtatien 

23 osalta LT-alueen eteläreunan etäisyys tien nykyisestä keskilinjasta on 

vähintään 20 metriä. 

Lopuksi 

Koska lain mukaan ELY-keskuksen yhtenä perustehtävänä on yrittäjyyden 

ja elinkeinotoiminnan edistäminen, olisi ollut erittäin toivottaa, että ELY-

keskus olisi ottanut lausunnossa kantaa, edistääkö laadinnassa oleva ase-

makaava tämän perustehtävän toteutumista. Nyt saadusta lausunnosta 

jää ennemminkin vaikutelma, että uutta elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä 

ei saisi syntyä Puttosenkulman alueelle siinä laajuudessa, mitä Virtain 

kaupunki on asettanut omaksi tavoitteekseen. 

 

Pirkanmaan liiton lausunto (13.3.2019) 

Vastine 

Hyväksyttäväksi esitettävässä asemakaavassa myymälätilojen rakennus-

oikeus tulee jäämään alle seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön raja-

arvon (7 000 k-m2). 

Valtatien 23 ja kantatien 66 liittymäratkaisu on huomioitu asemakaavassa 

viranomaisyhteistyössä todetun tarpeen ja vaatimuksen mukaisena. 

 

Teknisten palveluiden lautakunnan lausunto (5.3.2019) 

Vastine 

Voimassa oleva maakuntakaava ei mahdollista vähittäiskaupan suuryksi-

kön muodostamista alueelle. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia kaavaehdotuk-

seen. 

 

Lupapalvelulautakunnan lausunto (6.3.2019) 

Vastine 

KTY-1 -aluetta koskevaan kaavamääräykseen lisätään vaatimus, että alu-

eella ei saa säilyttää öljynjalostustuotteita, niihin verrattavia kemikaaleja 

tai muita pohjavedelle vaarallisia aineita. 
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Hulevesiä koskevaan kaavamääräykseen lisätään vaatimus, että kortteli-

alueella hulevesistä 50 % tulee imeyttää maaperään.  

Tärkeää pohjavesialutta koskevasta kaavamääräyksestä poistetaan vaa-

timus, että alueelta kertyvät pintavedet tulee johtaa sadevesiviemärissä 

pohjavesialueen ulkopuolelle.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto (25.3.2019) 

Vastine 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin on kaavaselostuksen 

liite 8 ja on osa kaava-asiakirjoja. 

Kaavaselostuksen kohtaan 5.2 on jäänyt virheellisesti tieto Eskolantiestä. 

Kohta poistetaan hyväksyttäväksi esitettävän kaavan kaavaselostuk-

sesta. 

Asemakaavan pohjakartan L-merkintä tarkoittaa hakattua metsää. Mer-

kintä ei vahvistu asemakaavassa. 

Korttelin 10001 ohjeellisen tontin nro 3 liittymää Puttosharjuntielle muu-

tetaan länteen päin. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muita muutoksia kaavaratkai-

suun. 

 

Muistutus 1 (11.3.2019) 

Vastine 

Korttelin 10001 ohjeellisen tontin nro 3 liittymää Puttosharjuntielle muu-

tetaan länteen päin. 

Rakennusten perustamiseen ja maastotöihin liittyvistä asioista vastaa ra-

kennusvalvontaviranomainen rakennusluvan ja siihen liittyvien katsel-

musten yhteydessä. 

 

Muistutus 2 (25.3.2019) 

Vastine 

Korttelin 10001 ohjeellisen tontin nro 3 liittymää Puttosharjuntielle muu-

tetaan länteen päin. 
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