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LAUSUNTO PUTTOSENKULMAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

Virtain kaupunki on 22.02.2019 pyytänyt lausuntoa Puttosenkulman 
asemakaavaehdotuksesta. Lausuntonaan asiassa ELY-keskus toteaa 
seuraavaa:

Kaava-alue sijaitsee valtatien 23 ja kantatien 66 risteyksen 
kaakkoispuolella. Alue on pääosin rakentamatonta metsämaata. Kaava-
alueen eteläosaan sijoittuu kaakko-luode- suuntaisesti Ruovedeltä Virroille 
kulkevaa Puttosharjun harjujaksoa. Kaava-alue kuuluu vedenhankintaa 
varten tärkeään pohjavesialueeseen. 

Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa työpaikkarakentamisen 
sijoittuminen suunnittelualueelle. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 
20473 k-m2. Kaava-alueelle on osoitettu toimitilarakennusten korttelialue 
(KTY-1), jolle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Kerrosalasta 35 % saa 
käyttää myymälä- ja muihin niihin verrattavia tiloja varten. 
Kaavamääräyksellä on kielletty vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen 
alueelle.

Myymälätiloja koskeva prosenttiluku mahdollistaa yli 7100 k-m2 
myymälätilaa. Näin ollen KTY-1 –korttelin suuryksikkökiellosta huolimatta 
kaavalla mahdollistettaisiin siinä määrin kaupallista toimintaa, että 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vähittäiskaupan suuryksikön koko 
enintään 4000 k-m2 muodostuisi tässä tapauksessa yhteenlaskettuna 
kaikesta kaavan kaupallisesta rakennusoikeudesta. Siten kaavan 
mahdollistama kaupallinen toiminta on verrattavissa vähittäiskaupan 
suuryksikköön (MRL 71 d § mom).
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Johtopäätökset

Kaupan kerrosala

Asemakaavaehdotuksessa on kielto sijoittaa alueelle vähittäiskaupan 
suuryksikköä. ELY-keskus toteaa kuitenkin, että kun kaava-alueelle olisi 
asemakaavalla tulossa yli 7100 k-m2 kaupallisiin toimintoihin kaavoitettua 
kerrosalaa, se ylittää sekä keskustahakuisen, paljon tilaa vaativan että 
päivittäistavarakaupan osalta maakuntakaavan seudullisesti merkittävän 
suuryksikön rajan. Suuryksiköksi luetaan myös useasta myymälästä 
koostuva vähittäiskaupan keskittymä.

ELY-keskuksen käsityksen mukaan Puttosenkulman asemakaavan 
mahdollistamaa kaupan tyyppiä tulee tarkistaa vastaamaan Pirkanmaan 
maakuntakaavaa. Esitetyt kaupalliset kerrosalat ylittävät 
maakuntakaavassa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan osalta 
seudulliselle merkittävyydelle asetetut rajat. Kun lisäksi otetaan huomioon 
asemakaavan sisältövaatimukset, päivittäistavarakauppaa ei tulisi 
kaavassa sallia lainkaan tai vain vähäisessä määrin.

Hulevedet

Hulevesien hallinnasta annettua kommenttia ei ole huomioitu uudessa 
esityksessä. Hulevesien hallinta tulee tarkastella asemakaava-alueelle 
valuma-aluelähtöisesti ja tarkastella miten maankäytönmuutos vaikuttaa 
kertyviin hulevesiin. Nyt kaavaehdotuksessa esitetään, että hulevesien 
hallinta esitetään rakennusluvan yhteydessä. Hulevedet esitetään 
johdettavan pohjavesialueen ulkopuolelle. Tämä on perusteltua, mutta 
hulevesiviemärin riittävän kapasiteetin varmistamiseksi, tulee alue 
tarkastella kokonaisuutena. Kaavaehdotuksessa ei myöskään ole 
huomioitu, että puhtaiden hulevesien imeyttäminen on myös oleellista, jotta 
alueen rakentaminen ei vähennä pohjaveden muodostumista alueella.

Kaavaehdotuksessa esitetään, että rakentamisen aikana korttelialuilla 
tulee suosia viivyttäviä ja suodattavia rakenteita. Kaavasta tulee ilmetä 
yksiselitteisesti, että rakentamisen aikaisia hulevesiä voidaan suodattaa 
ennen niiden johtamista hulevesiviemäriin, mutta suodattaminen ei saa 
tarkoittaa rakentamisen aikaisten ja mahdollisesti siten likaisten hulevesien 
imeyttämistä maaperään pohjavesialueella.

Pohjavedet

Kaavaa on muutettu jonkin verran luonnosvaiheesta ja muutokset ovat 
pohjaveden suojelun näkökulmasta hyviä. KTY-aluetta on muutettu 
virkistysalueeksi ja suunnitelluista kallion räjäytyksistä on luovuttu.

Selostuksessa ei ole edelleenkään otettu kantaa vaikuttaako kaava alueen 
yksityiskaivoihin ja vedenottamoihin.  Kankaan vedenottamo sijaitsee KTY-
alueen eteläkulmasta noin 450 m etelään. 
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KTY-1 korttelialueen kaavamääräystä tulee täydentää seuraavasti: 
”korttelialueella ei saa säilyttää öljynjalostamotuotteita, niihin verrattavia 
kemikaaleja tai muita pohjavedelle vaarallisia aineita”. 

Liikenne 

Kantatien 66 ja valatien 23 LT-aluevarauksien minimileveydet on syytä 
tarkistaa liitteenä olevan kaavakommentin mukaiseksi (20 metriä mitattuna 
ajoradan keskilinjasta), jotta mahdolliset teiden parantamistoimenpiteet 
mahtuvat LT-alueille.

Jatkotoimenpiteet

ELY-keskuksen käsityksen mukaan kaavahankkeesta tulisi järjestää 
viranomaisneuvottelu ennen kaavan viemistä hyväksymiskäsittelyyn.

Yhdyskunnat ja luonto -yksikkö,
johtava asiantuntija Samuli Alppi

 
Tarkastaja Reijo Honkanen

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat 
vastuualueen yhdyskunnat ja luonto -yksikössä.

Asian hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty ja merkintä hyväksynnästä on 
asiakirjan lopussa. Asian on esitellyt Tarkastaja Reijo Honkanen ja 
ratkaissut johtava asiantuntija Samuli Alppi



Tämä asiakirja PIRELY/8880/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/8880/2017  har 
godkänts elektroniskt
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Huttunen Minna (ELY)

Lähettäjä: Huttunen Minna (ELY)
Lähetetty: 29. joulukuuta 2017 11:10
Vastaanottaja: Arto Nummijärvi; vesa.haapamaki@virrat.fi
Kopio: Alppi Samuli (ELY); Tasanko Irja (ELY); Vitikka Harri (ELY); Ikonen Heikki (ELY);

Sammallahti Juha (ELY)
Aihe: Virrat, Puttosenkulman asemakaava. Vt 23 ja kt 66/68 liittymäaluevaraus
Liitteet: Virrat_vt23kt66_muistio_30042013.pdf

Hei!

Puttosenkulman asemakaavaan liittyen lupasin selvitellä Pirkanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen vt 23 ja kt
66/kt 68 liittymäalueen parantamistavoitteita. Keskustelimme L-johdon kanssa liitteenä olevan selvityksen /
muistion liittymäratkaisuista ja esitämme seuraavaa:

· Kiertoliittymä ei ole mahdollinen ko. paikalle.
· Ensimmäisessä vaiheessa liittymä on tavoitteena parantaa liitteen kuvan 3 nk. porrastetuksi liittymäksi.

Liittymän parantaminen tulee ajankohtaiseksi, kun vt 23 pohjoispuolelle sijoittuva maankäyttö kasvaa
aiheuttaen nykyisessä nelihaaraliittymässä toimivuus- ja turvallisuusongelmia.

· Tulevaisuuden eritasoliittymälle aluevaraus osoitetaan liitteen kuvan 4 mukaisena, siten että liittymäalueen
kaakkoisessa neljänneksessä ei tarvitse varautua ramppiin.

· Puttosenkulman kaava-alueen kohdalla on vt 23 ja kt 66 maantien alue, LT, tulee esittää teiden suoja-alueen
levyisenä eli 20 metriä tien keskilinjasta mitattuna. Vt 23 pohjoispuolella olevan Kitusenkulman asemakaava-
alueen kohdalla vt 23 tulee rajata mukaan asemakaavaan.

Annan tarvittaessa lisätietoja kaavarajauksista ym.

Mukavaa vuotta 2018!

Minna Huttunen
Liikenteen ja maankäytön asiantuntija
minna.huttunen@ely-keskus.fi
Puhelin 0295 036 129, vaihde 0295 036 000
Liikennejärjestelmä
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Yliopistonkatu 38, PL 297, 33101 Tampere
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
ELY-keskukseen voit toimittaa asiakirjat turvallisesti verkossa Sähköiset asiointilomakkeet ja niiden käyttöohjeet








































