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1. Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee:
Virtain kaupungin Keiturinsalmen asemakaavan kahta VL-aluetta.
Asemakaavalla muodostuu:
kaksi VL-aluetta
Asemakaavan tunnus:936AKAM12022
Asemakaavan päiväys: 19.02.2022
Kaava-alueen koko: noin 0,460 ha

Kaavan laatija:
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi
puh. 0440839811

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä:
Luonnos nähtävillä:
Kaavaehdotus nähtävillä:
Hyväksymispäivämäärät:
Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto:
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1.2

Sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Keiturinniemessä Keiturinsalmen alkupäässä RantaKeiturintien päässä.

Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella.
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1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Keiturinsalmen asemakaavan muutos 2022
Keiturinsalmen asemakaavan muutos hyväksyttiin 2020. Hyväksymisen jälkeen on
todettu, että kaavassa rannassa sijaitseville lähivirkistysalueille (VL) osoitetut saunojen
rakennusalat ja niille mahdollisesti toteutettavat saunat voisivat aiheuttaa häiriötä
pientaloalueelle. Tästä johtuen on Virtain kaupunki päättänyt muuttaa Keiturinsalmen
asemakaavaa siten, että kahdelle lähivirkistysalueelle (VL) osoitetut saunojen
rakennusoikeudet poistetaan. Kaavamuutos laaditaan vain kahden lähivirkistysalueen
(VL) alueelle.
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1.4

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat
- Asemakaavakuva
- Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

2. Tiivistelmä
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä ______
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä ________

2.2

Asemakaava
Asemakaavamuutoksella poistetaan kahdelle lähivirkistysalueelle (VL) osoitetut
saunojen ja varastojen rakennusoikeudet.
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3 Lähtökohdat
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue rajautuu etelässä Rantakeiturin jo rakentuneeseen pientaloalueeseen.
Pientaloalueen pääkatu jatkuu kaava-alueelle metsätienä. Länsipuolelta alue rajautuu
Näsijärven vesistöön kuuluvaan Keiturin salmeen, joka on kaava-alueen kohdalta noin
160 metriä leveä. Pohjoisessa alue rajautuu melko luonnontilaiseen metsäalueeseen ja
idästä nousevaan rinteeseen jossa on harvennettua talousmetsää.
Kaava-alue sijoittuu vesistöstä nousevaan rinteeseen. Kaava-alueen korkeus ero itä- ja
länsireunan osalta on noin 25 metriä. Kaava-alue on melko harvapuustoista
tuotantometsää.
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Kaava-alueen keskellä kulkeva metsätie, jonka kohdalle toteutetaan asuntokatu

Näkymä rannasta etelän suuntaan
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Näkymä alarinteeltä vesistöön

Näkymä vesistöön kaava-alueen pohjoisosasta.
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Tien alapuolista rinnettä läheltä tietä

Näkymä tieltä alarinteeseen
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3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne
Virrat kuuluu maisemamaakunnallisessa jaottelussa Suomenselän alueeseen ja
Pohjois-Hämeen järviseutuun. Alueelle ominaisia luonnonmaiseman piirteitä ovat
vaihtelevat korkeussuhteet, lukuisat metsät ja suot sekä reittivedet. Nämä
luonnonmaiseman piirteet ovat näkyvissä myös Keiturinniemen alueella hyvin
selvästi. Alue on kallioista metsämaastoa. Muodoiltaan salmen itäpuolinen maasto on
laakeaa kallioaluetta, joka huipentuu Keiturinvuoreen. Korkeimmalta kohdalta alue on
135 metriä merenpinnan yläpuolella.
Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus
Alueelta on laadittu luontoselvitys kesällä 2010. Rantakeiturin luonnonympäristöä
luonnehtii jyrkkä maaperän profiili, joka antaa tavanomaisellekin metsäluonnolle
maisemallista merkittävyyttä. Vaihtelevan geomorfologian ja etenkin rantametsien
merkitys vaikutusalueella korostuu, kun vesistön vastaranta sijaitsee lähellä.
Kasvillisuudeltaan ja puustoltaan tutkimusalue on tavanomaista talousmetsäluontoa.
Sekapuustoisten havupuuvaltaisten metsien kenttäkerrosta ilmentävät tuoreille
kangasmetsille tyypillisten lajit.
Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu luonnonsuojelukohteita. Alueen pohjoispuolella
sijaitsee Metsälain 10 § mukainen arvokas rantaluhta, jolla esiintyi myös
luontodirektiivin liitteen IV (a) viitasammakko. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee
Metsälain 10 § mukainen noro, jonka suistossa pienialainen luhta. Noron varren
lahopuustolla saattaa olla merkitystä lepakkojen päivälepopaikkana, sillä
luontoinventoinnin yhteydessä alueelta kartoitettiin havaintoja lepakoista. Myös
lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) perusteella huomioitaviin
eläinlajeihin. Alueella elää tavanomaista metsä- ja vesilintulajistoa.
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Rantakeiturin arvokkaat luontokohteet. Keltainen aluerajaus = suunnittelussa maisemallisesti
huomioitava vyöhyke, vaalean vihreä aluerajaus = metsälain 10 § mukainen rantaluhta sekä
luontodirektiivin liitteen IV (a) viitasammakon elinympäristö, tumman vihreä aluerajaus = metsälain 10 §
mukainen noro ja sen lähiympäristö, Punainen pallo = lepakkohavaintopaikka.

Vesistöt ja vesitalous
Keiturinsalmen asemakaavoitettava alue on paikoin jyrkähköä, metsän peittämää
kallioaluetta.Rannoiltaan alue rajautuu sekä Vaskiveteen että Toisveteen johtavaan
Keiturinsalmeen. Vesistöt kuuluvat Kokemäenjoen vesistöalueeseen.
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Maaperäkartta

Kaavamuutoksen vaikutuksia haluttiin vielä varmistaa luonnontiliselle alueelle syksyllä
2019 tehdyllä luontoarviolla:
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asutus
Kaavamuutos-alueiden läheisyyteen on 2020 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu
erillispientalojen tontteja. Nyt kaavamuutoksella muutettavat lähivirkistysalueet (VL)
on tarkoitettu pääosin Ranta-Keiturin tien itäpuolisten rakennuspaikkojen käyttöön.
Tien länsippuolelle sijoittuvat tontit ovat omarantaisia.

Liikenne
Liikenne kaava-alueelle tapahtuu Ranta-Keiturin tieltä. Kulku Ranta-Keiturintielle
tapahtuu keskustan kautta Rantatietä pitkin. Tämä ajoyhteys on asfaltoitu. Alueelle
pääsee myös Keiturintietä pitkin, jolloin keskusta ohitetaan pohjois-puolelta ja liitytään
Asematiehen. Keiturintie on pääosin asfaltoimaton, mikä vähentää sen käyttöä.
Kaava-alueelta on etäisyyttä keskustaan 3,7 km.
Alueelle on kevyenliikenteenreitti, joka kulkee Ranta-Keiturintien ja Rantatien
yhteydessä.

3.1.4 Maanomistus
Kaavoitettava maa-alueella on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.

3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset
MAAKUNTAKAAVA
Vahv. pvm. KHO

24.4.2019

Nimi

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Vahv. pvm. KV

09.11.2015

Nimi

Keskustaajaman osayleiskaava

Vahv. pvm. KV

15.5.2020

Nimi

Keiturinsalmen asemakaavan muutos
2020

YLEISKAAVA
ASEMAKAAVA
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Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta ja matkailun ja
virkistyksen kehittämisen kohdealuetta.
Pirkanmaan maakuntakaavan yleismääräyksessä todetaan, että taajamien rakentamattomat rantaalueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön.

Kaava-alueen sijainti
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Keskustaajaman osayleiskaava
Yleiskaavassa alue on osoitettu seuraavat varaukset Maa- ja metsätalousalueelle, jolla on
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, asuinpientaloaluetta ja alueella on rasterointi, joka
osoittaa, että alueen rantarakennusoikeus on tarkasteltu asemakaavoituksen yhteydessä.
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Keiturinsalmen asemakaavan muutos 2020
Suunnittelualue on asemakaavassa lähivirkistysaluetta. Virkistysalueille on osoitettu
rakennusoikeudet korttelien 19031 ja 19032 yhteisille saunoille ja varastoille.

Poistuva kaava punaisella rajauksella
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3.3

Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1

Asemakaavan tarve
Keiturinsalmen asemakaavan muutos hyväksyttiin 2020. Hyväksymisen jälkeen on
todettu, että kaavassa rannassa sijaitseville lähivirkistysalueille (VL) osoitetut saunojen
rakennusalat ja niille mahdollisesti toteutettavat saunat voisivat aiheuttaa häiriötä
pientaloalueelle. Tästä johtuen on Virtain kaupunki päättänyt muuttaa Keiturinsalmen
asemakaavaa siten, että kahdelle lähivirkistysalueelle (VL) osoitetut saunojen
rakennusoikeudet poistetaan. Kaavamuutos laaditaan vain näiden kahden
lähivirkistysalueen (VL) alueelle.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on tehnyt 2 päätöksen kaavan käynnistämisestä.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä _________
välisen ajan, jolloin viranomaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus lausunnon
antamiseen. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Suomenselän Sanomissa ja kunnan
ilmoitustaululla (MRL 63 §). 30 päivän nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla oli
mahdollisuus tehdä huomautus kaavaluonnoksesta kirjallisesti.
Kaavaehdotus
Kaavaehdotus oli nähtävillä ___________ välisen ajan, jolloin viranomaisilla ja muilla
osallisilla oli mahdollisuus lausunnon antamiseen. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin
Suomenselän Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla (MRL 63 §). 30 päivän nähtävillä
oloaikana kaikilla osallisilla oli mahdollisuus tehdä huomautus kaavaluonnoksesta
kirjallisesti.
Kaavan hyväksyminen
Kunnanhallitus käsitteli kaavan _______. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan
_________.
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Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus
kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Kaavan lainvoimauudesta kuulutetaan.
Osalliset
Kaavassa ovat osallisia alueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat
myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§).
Tämän asemakaavan osallisiksi on katsottu seuraavat tahot:
1. Kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat
2. Naapurikiinteistöjen omistajat
3. kuntalaiset
4. Julkishallinnon ja yrityselämän osalliset
• Pirkanmaan liitto
• Pirkanmaan ELY-keskus
• Virtain kaupungin hallintoelimet

4.4

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on poistaa saunojen rakennusoikeudet kahdelta rantaan
rajoittuvalta lähivirkistysalueelta.

5. Asemakaavan kuvaus
5.1 Kaavan rakenne
Kaavassa osoitetaan kaksi yhteiseltä pinta-alaltaan 0,46ha rantaan rajoittuvaa
lähivirkistysaluetta (VL), joille ei ole osoitettu rakennusoikeutta.
Kaavalla muodostuu kaksi lähivirkistysaluetta (VL).
kaava-alueen pinta-ala on 0,460 ha.
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5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavamuutos vähentää rannan läheisyyteen sijoittuvaa rakentamista, jonka voidaan
tulkita parantavan ympäristön laatua.

5.3

Hulevesien hallinta
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta lähiympäristön hulevesijärjestelyihin.

5.4

Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavamuutoksella vähennetään lähiasutukseen ja vesistöön kohdistuvan häiriön riskiä,
kun rantaan sijoittuvat yhteissaunat poistetaan.

5.4.2 Vaikutukset maa-ja kallioperään, veteen, ilmaan ja
ilmastoon
Kaavamuutoksella ei ole huomioitavaa vaikutusta maa- kallioperään, veteen, ilmaan ja
ilmastoon.

5.4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Kaavamuutoksella lähivirkistysalueet säilyvät luonnontilaisina. jolloin
kaavamuutoksella voidaan katsoa olevan positiivinen vaikutus luonnonympäristöön.

5.4.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaja energiatalouteen sekä liikenteeseen
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
energiatalouteen tai liikenteeseen.
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5.4.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Kaavamuutoksella on positiivinen vaikutus maisemakuvaan, kun rakennettavien
alueiden määrä vähenee. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta maisemaan tai
kulttuuriperintöön

5.4.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailukyvyn
kehittymiseen
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittymiseen.

6. Asemakaavan toteutus
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Kaupunki toteuttaa lähivirkistysalueet.
Liitteenä
- Kaavakartta
- Kaavamerkinnät ja –määräykset
19.2.2022

Ilmari Mattila

7. Yhteystiedot
Virtain kaupunki
Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö
Mika Aalto
Virtaintie 26
34800 Virrat
044-7151250
mika.aalto@virrat.fi

Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
Seulakatu 4
38700 KANKAANPÄÄ
0440839811 (iltaisin)
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi
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