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1. SUUNNITTELUALUE 
 

SIJAINTI  

Kaavamuutosalue sijaitsee Keiturinniemessä Keiturinsalmen alkupäässä Ranta-Keiturintien päässä.  

Alue sijaitsee noin 3,5km(ajo/jalankulkuyhteys) päässä keskustasta.    

ALUEEN KOKO 
Suunnittelualue on kooltaan noin 0,460 ha. 

 

 
Kaavamuutosalueiden sijainti 

 

2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
Lähtökohdat: 

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.  

 

Tavoitteet: 

Kaavan tavoitteena on poistaa saunojen rakennusoikeudet kahdelta rantaan rajoittuvalta 

lähivirkistysalueelta.  



                     

 

 

2. KAAVOITUSTILANNE 

 
VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KÄYTTÖTAVOITEET 
  on x ei  päiväys 

lainvoim 

 1.4.2018 Nimi  

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat 
voimaan 1.4.2018.  

 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:  
• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja 

kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 
• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, 

joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys  
• toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä 

valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä  
• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.  

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
• Tehokas liikennejärjestelmä  
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

MAAKUNTAKAAVA 
Maakuntakaa

va 
on x ei  päiväys 

lainvoim 
27.3.2017 

24.4.2019 

Nimi Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta ja matkailun ja 

virkistyksen kehittämisen kohdealuetta.  

 

 

 

 
 

 



                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 
YLEISKAAVA 
Yleiskaava  on x ei  päiväys 9.11.2015 

 

Nimi 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. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



                     

 

ASEMAKAAVA 
Asemakaava on  ei x päiväys 15.5.2020 Nimi Keiturinsalmen asemakaavan muutos  

2020 

 

Suunnittelualue on asemakaavassa lähivirkistysaluetta. Virkistysalueille on osoitettu 

rakennusoikeudet korttelien 19031 ja 19032 yhteisille saunoille ja varastoille.   

 

 
Poistuva kaava punainen merkintä 

 

 
 



                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

3. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET 

    JA PÄÄTÖKSET  
 

Kaavan selvitystarpeet 

- Kaavamuutoksessa on tarkoitus poistaa lähivirkistysalueille osoitettu rakennusoikeus. 

Muutos on niin pieni, ettei se edellytä uusien selvitysten laadintaa. Kaava-alueelle on 

laadittu kattavat selvitykset 2013 hyväksytyn asemakaavoituksen yhteydessä.  

 

 

 

 

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Vaikutusten vähäisyydestä johtuen arviointia ei tarvita    

Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: 

Vaikutusten arviointi tehdään kaavoituksen yhteydessä 

Arvioitavat vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 

 

 

5. OSALLISET 
 

Osallisia ovat: 

Viranomaiset 

Naapurikiinteistöjen omistajat 

 

 

 

 

 



                     

6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN 

JÄRJESTÄMINEN 
 

Aloitusvaihe 

Hankkeen valmistelusta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta tiedotetaan 

kuulutuksella sanomalehdessä.  Kuulutuksessa tulee mainita yhteyshenkilöt 

Maanomistajia ja naapurikiinteistöjä informoidaan kirjeitse. 

 

 

Luonnosvaihe

Kaava on nähtävänä luonnoksena. Kaavoituksesta järjestetään kuulemistilaisuus osaisille ja

kuntalaisille tarpeen mukaan.

 

Päätösprosessi  / Ehdotusvaihe 

• Lautakunta esittää hallitukselle asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville muistutusten 

tekoa varten.  

• Kaava on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus 

sanomalehdessä.  

• Lausunnot viranomaisilta 

• Hyväksymiskäsittely 

• Hallitus 

• Valtuusto 

• Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen 

• Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä toimialaansa koskien on valitusoikeus kaavan 

hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-

oikeuteen. 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 


