
VASKIVEDEN YHTEISÖKYLÄHANKE 

LAUSUNTOPYYNTÖ 

1. TAUSTA 

Vaskiveden kyläyhdistys ry on käynnistänyt osuuskuntamuotoisen  

yhteisökylähankkeen vahvistaakseen kylän elinvoimaisuutta ja jos mahdollista, 

vahvistaakseen juuri remontoidun kyläkoulun tulevaisuuden oppilaskantaa. 

Poko ry ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat antaneet projektin esiselvityshankkeelle 

Leader-rahoituksen. 

Tarkoituksena on esiselvityshankkeen jälkeen suunnitella ja rakentaa Vaskivedelle  

8 kpl omakotitaloja ja yksi paritalo, eli yhteensä 10 asuntoa. 

2. RAKENNUSPAIKKA 

Kyläyhdistyksellä on maanomistajan kanssa aiesopimus kiinteistön 936-408-2-435 

noin 4,7 ha määräalan osalta. Mikäli hanke saa markkinointivaiheessa riittävästi 

varauksia, perustettavalla osuuskunnalla on oikeus sovituin ehdoin ostaa maa-alue 

rakennuspaikaksi. 

Rakennuspaikka sijaitsee Vaskiveden kyläyhteisön välittömässä läheisyydessä 

Vaskiveden kylätaajaman ja Tyrkönlahden ranta-alueen välissä. Maasto on 

kumpuilevaa maaseutumaisemaa ja tällä hetkellä viljelyksessä olevaa  peltoaluetta. 

Alue on oikeusvaikutteisessa kyläosayleiskaavassa merkitty AT-alueeksi, jolle 

on mahdollista rakentaa pientaloasutusta 2000 m2 minimitonttikoolla   

Alueella pidettiin kyläyhdistyksen, Virtain kaupungin ja ELY-keskuksen 

maankäytön/liikennesuunnittelun kanssa katselmus ja hankepalaveri 2.6.2021. 

Todettiin, että kyläyhdistys voi esityksensä mukaisesti jatkaa hankkeen kehittämistä 

alueellisena suunnittelutarveratkaisuna (MRL 137 a § (21.4.2017/230)). 

Jatkotoimenpiteistä sovittiin, että aluesuunnittelun valmistuttua pyydetään ennen 

markkinointitoimenpiteiden käynnistämistä hankkeesta lausunto ELY-keskukselta, 

Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan liitolta. 

3. RAKENNUSPAIKKAA KOSKEVAT SELVITYKSET 

- Rakennuspaikka rajoittuu Vaskiveden vesiosuuskunnan varastosäiliö alueeseen, 

josta saadaan talousvesi (Virtain vesiosuuskunta vedenottamo). 

- Viemäröinti hoidetaan hankkeen sisäisesti kahdella eri järjestelmällä. Mustat 

WC-vedet alipainejärjestelmällä kerätään umpikaivoon ja harmaat vedet 

käsitellään talokohtaisesti tontilla. 

- Alueelle ei tule asfaltoituja pintoja ja hulevedet ohjataan maastoon luontaista 

pinnan muodostusta hyödyntäen. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a21.4.2017-230
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- Rakennuspaikalle saadaan liittymä suoraan kantatie 65:ltä. Liittymän sijoitus on 

alustavasti ELY-liikenneyksikön hyväksymä. 

- Rakennuspaikan vieressä on osakaskunnan yleinen venelaituri, josta 

vuokrattavissa laituripaikkoja. 

- Rakennukset sijoitetaan niin, että niistä tulee riittävästi etäisyyttä kiinteistön 

rajoihin, sekä alueen sisäisesti talojen välillä. Näin saavutetaan maaseutumainen 

väljä kyläyhteisö. 

- Alue on kokonaisuudessaan peltomaata ja sillä ei ole havaittu erityisiä 

luontoarvoja.  

- Rantavyöhykkeellä huolehditaan riittävästä peitteisyydestä ja pintavesien 

johtaminen hoidetaan kosteikon/saostuksen kautta. 

- Rakentamisen sijoittuminen on oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja 

aiottu rakentaminen täyttää kaavamääräykset. 

- Rakentaminen on matalaa yksikerroksista rakentamista, joka soveltuu 

ympäristöönsä ja ei ole vaikutuksiltaan merkittävää rakentamista, tai aiheuta 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

4. ETÄISYYDET PALVELUIHIN 

- Koulu ja päiväkoti 400 metriä 

- Kylän keskustaajana 200 metriä 

- Vaskiveden Nuoriseura/kylätalo 200 metriä 

- Huoltoasema minimarket Virtain Portti 800 metriä 

- Rasintupa kahvila-ravintola 200 metriä 

- Virrat 21 km ja tampere 85 km 

5. AIKATAULU  

- Lausuntoa hankkeen vaikutuksista pyydetään 31.01.2022 mennessä. 

- Hanke esitellään ensimmäisen kerran 2.2.2022 alkavilla Asta-messuilla. 

- Markkinointivaihe kestää 30.6.2022. 

- Mikäli hanke etenee, alueellinen suunnittelutarveratkaisu käsitellään Virtain 

kaupungilla 15.8.2022-30.11.2022. 

- Rakentaminen 1.5.2023-30.11.2023. 

 

Lisätiedot Juha Heinämäki, 0447752836, juha.heinamaki@suunnittelutalo.com 

Lausunnot 30.1.2022 mennessä juha.heinamaki@suunnittelutalo.com 

 

Virroilla 15.12.2021 

 

Juha Heinämäki 

Vaskiveden kyläyhdistys ry:n  puolesta 

mailto:juha.heinamaki@suunnittelutalo.com
mailto:juha.heinamaki@suunnittelutalo.com
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LIITTEET  Alueluonnokset 3 kpl 

   Rakennettavat pinta-alat taulukko 

   Osayleiskaava  

   Maastokartta 

   Jätevesien käsittely detaljit 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


