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ESIPUHE
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa
laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsaus kertoo Virtain kaupungin ajankohtaisista asioista. Kaavoitusohjelmassa 2020–2022 esitellään tulossa olevia hankkeita. Hankkeiden kiireellisyysjärjestys elää ja uusia kohteita otetaan ohjelmaan tarpeen mukaan. Tietoa suunnitelmista ja
niiden käsittelyvaiheista saa internetistä kaupungin kotisivuilta www.virrat.fi.
Vuonna 2019 kaavoista lainvoiman ovat saaneet Koulukeskuksen asemakaavan muutos, Nallelan peltoalueen asemakaava, ja Puttosenkulman asemakaava. Tällä hetkellä
Virroilla laaditaan Kitusenkulman asemakaavan muutosta ja Keiturinsalmen asemakaavan muutosta.
Maankäytön suunnittelussa pyritään avoimuuteen. Hankkeista tiedotetaan jo suunnittelun käynnistyessä; jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen eri
vaiheissa. Tästä raportista löytyy tietoa kaavajärjestelmästä, kaavojen käsittelyvaiheista ja vaikutusmahdollisuuksista. Kaikissa kaupunkisuunnittelua koskevissa asioissa voi kääntyä kaavoituksen puoleen. Yhteystiedot löytyvät raportin lopusta ja
päivittyvät kaupungin nettisivuilla.
KAAVAT NETISSÄ
Voimassa olevat kaavat löytyvät karttapalvelusta https://virrat.karttatiimi.fi/
Valitse vasemmassa ylänurkassa olevasta valikosta kaavarajat ja -määräykset ja täppää kaikki tasot näkyviksi. Mene haluamaasi kohtaan kartalla ja paina hiiren vasenta
näppäintä. Avautuvasta valikosta voit avata kaavakartat ja määräykset pdf muodossa.
Virroilla 23.11.2019
Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

Ilmari Mattila
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KAAVAJÄRJESTELMÄ
Suomen kaavajärjestelmä koostuu eri asteisista maankäyttöä säätelevistä määräyksistä ja
kaavoista, joista järjestyksessä ylemmät on otettava huomioon alempiasteisten sisällössä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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
Valtakunnallisiin tavoitteisiin voidaan lukea myös:
- EU-direktiivien määräykset (esim. liito-oravan, lepakoiden ja viitasammakon suojelu).
- Lait (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, rakennussuojelulaki, luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, muinaismuistolaki ja metsälaki
Maakuntakaava
Maakuntakaava on yleispiirteisin maankäytön suunnittelujärjestelmän kaavoista. Se välittää
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteitten kanssa. Maakuntakaavan laatimisesta huolehtii maakunnan liitto.
Yleiskaava
Yleiskaava on kunnan yleispiirteisen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavassa määritetään
kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö yleispiirteisesti, esimerkiksi
asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti. Yleiskaavalla ohjataan yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta. Ranta- ja kyläalueilla yleiskaavalla voidaan ohjata suoraan rakentamista.
Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai osayleiskaavana kunnan osaa.
Rantojen rakentamisen säätelyyn on vakiintunut tapa laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava,
jonka mukaiset rantarakennusluvat voidaan myöntää ilman poikkeamislupamenettelyä.
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Asemakaava
Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka säätelee tarkasti rakentamista ja muita ympäristön muotoutumiseen vaikuttavia toimenpiteitä alueellaan.
Asemakaavassa määritellään, mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.
Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.
Asemakaavan laatimisesta vastaa kunta, asemakaavan hyväksyy kunta.
Ranta-asemakaava
Ranta-asemakaavan yleensä laadituttaa maanomistaja omalle maalleen. Ranta-asemakaava
vastaa muodoltaan asemakaavaa, mutta asemakaavassa kunnalle syntyviä velvoitteita ei
ranta-asemakaava suoraan tuota.
Ranta-asemakaavan hyväksyy kunta.
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KAAVOITUSMENETTELY
Kaavoitusohjelman kohde
Maanomistajan tai –haltijan aloite

Kaupungihallitus päättää aloittamisesta ja palkkiosta (Maankäyttösopimus)

Kaupunki ilmoittaa kaavan vireille tulosta ja laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta valmistelumateriaaleineen (Yleiskaavoituksesta tiedotetaan
kirjeitse ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille. Asemakaavoituksesta ilmoitetaan
kirjeitse kaikille maanomistajille).Tässä yhteydessä osallisille annetaan mahdollisuus
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osalliset ja muut kuntalaiset saavat tietoja
lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. MRL 62 §, 63 §

Mahdollisesti viranomaisneuvottelu, neuvottelun järjestämisestä tulee keskustella Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa 66 §

Valmisteluvaiheen kuuleminen ja kaavaluonnoksen laadinta.
- Kaupunginhallitus asettaa Luonnoksen/luonnokset nähtäville jotta osallisilla on
mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.
-tiedottaminen osallistumissuunnitelman mukaisesti (kirje, kuulutus, tiedotustilaisuus).
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Kaavaehdotuksen laadinta
Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot, nähtävilläoloaika 30 päivää (14 päivää lähinnä vaikutuksiltaan vähäinen
asemakaavan muutos) mahdollisten muistutusten tekemistä varten (Yleiskaavoituksesta tiedotetaan kirjeitse ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille. Asemakaavoituksesta ilmoitetaan kirjeitse kaikille maanomistajille). 65 §
- Yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot 1. Maakunnan liitolta, 2. kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa ja tarpeen mukaan Varsinais-Suomen Ely-keskukselta sekä muilta yleiskaavan kannalta
keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä esim. tielaitos ja museo. Kirjallinen
ilmoitus ulkopaikkakuntaisille viikkoa ennen nähtävillä oloa.
- Asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot 1. Maakuntaliitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa käsiteltyjä tai muutoin
maakunnallisesti merkittäviä asioita, 2. Ely-keskukselta jos kaava saattaa
koskea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta tai maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta,
3. kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa ja tarpeen mukaan
muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa käsitellään, sekä
asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä.

Kaupunginhallitus käsittelee muistutukset ja lausunnot.

Muistutuksen tehneille on ilmoitettava kunnan perusteltu kanta, jos he ovat sitä
pyytäneet.

Yleiskaavassa viranomaisneuvottelu (jos järjestetty myös aloitusvaiheessa),
johon kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.

Kaupunginhallitus tekee esityksen kaavan hyväksymisestä kaupunginvaltuustolle
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

Hyväksymisestä tiedotettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoituksen on oltava taululla vähintään 14 päivää. Nähtäville asettamisesta alkaa valitusaika, joka on kunnallisvalituksessa 30 päivää (kuntalaki
93§). Kunta toimittaa Ely-keskukselle hyväksymispäätöksen ja kaavakartan ja –
selostuksen. Materiaali toimitetaan myös niille, jotka ovat sitä nähtävillä ollessa
pyytäneet. (Maanomistajat ja muistutuksentekijät)67 § Huom. Voimaantulokuulutus kaavan saatua lainvoiman.

Mahdollisuus tehdä perusteltu valitus hallinto-oikeudelle.

Ely-keskuksella on mahdollisuus tehdä oikaisukehotus valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti merkittäviä asioita koskien kaavan hyväksymispäätöksestä ennen valituksen tekemistä.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista
valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
joka antaa lopullisen päätöksen.

Voimaantulokuulutus niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Voimaantulokuulutuksen jälkeen kaava on lainvoimainen.
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MAAKUNTAKAAVOITUS

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana, eli siinä ovat mukana
kaikki maakunnan kunnat sekä kaikki alueidenkäyttömuodot eli toiminnot. Maakuntakaava toimii valtakunnallisten, ylimaakunnallisten, maakunnallisten, seudullisten ja
ylikunnallisten alueidenkäyttökysymysten yhteen sovittajana. Se on ohjeena kuntakaavoitukselle ja viranomaisten muulle alueiden käyttöä koskevalle suunnittelulle. Kuntien paikalliset alueidenkäyttökysymykset käsitellään kuntien yleis- ja
asemakaavoissa.

Ote maakuntakaavasta
Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 27.3.2017. Maakuntakaava
tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin
maakuntavaltuustossa.
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YLEISKAAVOITUS
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen sovittaminen.
Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi
määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunittelun
sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös
vaiheittain tai osa-alueittain (MRL 32 §). Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai
muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi (MRL 42 §).

VALMIIT YLEISKAAVAT
Virtain keskustaajaman osayleiskaava

Kaupunginvalttuusto hyväksyi osayleiskaavan 9.11.2015. Korkein hallinto-oikeus
kumosi päätöksellään 10.8.2017 kaavan hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset.
Virtain keskustaajaman osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta
kiinteistöllä Helppola 936-409-8-7 olevaa rakennusta, jonka osalta Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden päätös 7.6.2016 jää voimaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeus
hylkäsi kaavan hyväksymispäätöksen mainitun rakennuksen osalta.

Ote Virtain keskustaajaman osayleiskaavasta
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Virroilla voimassa olevat muut osayleiskaavat
Virroilla ei ole koko kunnan kattavaa yleiskaavaa. Osayleiskaavoja on laadittu
seuraavasti:

Tarjanne-, Hauhuu- ja Uurasvesien rantaosayleiskaava on hyväksytty
13.12.1993 ja vahvistettu 7.3.1997. Kaava on oikeusvaikutteinen, mutta sitä ei voi
käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Koronselän – Oikanselän rantojen osayleiskaava on hyväksytty 24.3.1997
ja vahvistettu 12.12.2000. Kaava on oikeusvaikutteinen, mutta sitä ei voi käyttää
rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Koronselän – Oikanselän rantaosayleiskaavan muutos Syvälahden
alueella on hyväksytty 13.11.2006. Kaava on oikeusvaikutteinen.
Vaskiveden, Koron, Härköskylän ja Jäähdyspohjan kylien rantaalueiden osayleiskaavat on hyväksytty 22.3.1999 ja vahvistettu Pirkanmaan

ympäristökeskuksessa 29.7.2002. Kaava on oikeusvaikutteinen.
Toisveden rantaosayleiskaava on hyväksytty 27.3.2006. Kaava on
oikeusvaikutteinen.
Toisveden eteläpään rantaosayleiskaava on hyväksytty 27.8.2007. Kaava on
oikeusvaikutteinen.
Torisevan – Jähdysniemen osayleiskaava on hyväksytty 31.3.2008. Kaava
on oikeusvaikutukseton.
Virtain keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty 9.11.2015. Kaava on
tullut voimaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana 10.8.2017.

Virtain kaupungin yleiskaavoitetut alueet
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ASEMAKAAVOITUS
Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti alueiden käyttö ja rakentamistapa:
rakennusoikeus, rakennusten korkeus ja rakennusten sijainti tontilla. Asemakaava tai
asemakaavan muutos laaditaan joko kaupungin tai maanomistajien aloitteesta.
Virtain kaupungissa on vahvistettua asemakaavaa yhteensä 774 ha
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VUODEN 2019 AIKANA VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT
1.

Koulukeskuksen alueen asemakaavan muutos
Asemakaava-alueeseen kuuluu kaksi aluetta Virtain kaupungin keskustaajamassa
Virtaintien länsipuolella. Alueista suurempi on koulukeskuksen alue ja pienempi on
pientalokorttelin alue. Kaava-alueiden laajuus yhteensä on noin 5,22 ha.
Asemakaavalla mahdollistetaan suuremmalle osa-alueelle eli koulukeskuksen alueelle uuden yhtenäiskoulun rakentaminen. Pienemmän osa-alueen asemakaavan
muutos on tekninen: korttelinumero muuttuu.
Kaavoitushanke on käynnistetty Virtain kaupungin aloitteesta. Kaupunginhallitus on
päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä 28.6.2017. Kaava on tullut vireille
14.9.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosvaiheen aineistot olivat nähtävillä 21.9.-22.10.2018. Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta laadittu kaavaehdotus oli nähtävillä 16.2.-18.3.2019. Kaava on hyväksytty
Virtain kaupunginhallituksessa 1.4.2019§104 ja kaupunginvaltuustossa 8.4.2019§7.
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2.

Nallelan peltoalueen asemakaava
Kaava-alue sijaitsee Virtain kaupungissa keskustan tuntumassa kantatien 66 varrella.
Alue rajautuu etelässä Ahjolantiehen sekä teollisuusrakennusten korttelialueeseen ja
lännessä Torisevajärvientiehen (kantatie 66). Kaava-alue on kooltaan 39,7ha.
Kaava-alue on kaavoitettu työpaikka-alueeksi. Kaava-alueelle on osoitettu varaukset
ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuudelle ja siihen liittyvää myymälä- ja varastotiloille, työtiloille sekä toimisto- ja palvelutyöpaikoille. Kaavassa on osoitettu 24
tonttia, Pohjois-eteläsuuntainen ajoneuvoyhteys, Itä- länsisuuntainen kevyenliikenteenyhteys ja hulevesireitteihin liittyvät puistoalueet
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.7.–16.8.2017, kaavaehdotus on ollut nähtävillä
20.7.2018 – 31.8.2018, valtuusto hyväksyi kaavan 8.4.2019 § 8.
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3.

Puttosenkulman asemakaava
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Virtain kaupungin keskustaajamassa valtatie 23:n ja
kantatie 66:n risteyksen kaakkoispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 13,3 hehtaaria.
Asemakaava-alue on suunniteltu työpaikka-alueeksi.
Kaava-alueelle on osoitettu toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-1) 5,0ha, lähivirkistysaluetta (VL) 5,7ha, yleisen tien aluetta (LT) sekä katualuetta 2,6ha. Rakennusoikeutta on osoitettu kaava-alueelle noin 20 000 k-m².
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 31.8.2 – 1.10.2018, kaavaehdotus on ollut nähtävillä
22.2 – 25.3.2019, valtuusto hyväksyi kaavan 18.6.2019 § 34.
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VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT
4.

Kitusenkulman asemakaavan muutos
Kaavamuutoksen tarkoituksena on parantaa ja selkiyttää Kitusenkulman teollisuusalueen liikennejärjestelyitä. Korttelin 25002 olisivat nykyisen kaavan puitteissa hankalat, sillä kulku tontille 3 tapahtuisi tontin 2 piha-alueen kautta. Kaavamuutoksella
olemassa oleva hyväkuntoinen metsäautotie otetaan katualueeksi, jolloin korttelin
25002 tontille 3 saadaan kulkuyhteys suoraan kadulta. Samalla mahdollistetaan paremmat kulkuyhteydet korttelin 25004 alueelle. Kaava-alue on kooltaan 0,9369ha.
Kaavamuutosalue sijaitsee Kitusenkulman teollisuusalueella kantatie 23:n pohjoispuolella ja Killinkoskentien itäpuolella. Alue sijaitsee noin 1,5km päässä keskustasta.
Asemakaava on ollut nähtävillä luonnoksena 7.11 – 9.12.2019
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5.

Keiturinsalmen asemakaavan muutos 2019
Kaavan tarkoituksena on jatkaa Rantakeiturintietä 240 metriä ja osoittaa tien varteen
12 omakotitonttia. Rakennettavan kadun yhteyteen toteutetaan kevyenliikenteenväylä,
joka toimii myös ulkoilureittinä Keiturinsalmen suuntaan.
Kaavamuutosalue sijaitsee Keiturinniemessä Keiturinsalmen alkupäässä RantaKeiturintien päässä. Kaava-alue on kooltaan 4,5ha. Asemakaava on ollut nähtävillä
luonnoksena 7.11 – 9.12.2019
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Asemakaavoitusohjelma vuosille 2020 – 2022
6.

Marttisen saaren kehittäminen ja kaavoitus
Marttisen saaren kehittämisen päätavoitteet
Luodaan alueen toimijoiden, kuntalaisten ja kunnan kanssa yhteinen näkemys Marttisen saaren kehittämiseksi.
Parannetaan alueen nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä
Hankkeella pyritään lisäämään kaupungin elinvoimaa, tunnettavuutta ja vetovoimaa.

Keskeisimmät kehittämisperiaatteet
Marttisesta kehitetään valtakunnallisesti merkittävä matkailutoimija, joka palvelee
myös kuntalaisia, loma-asukkaita ja alueen yrityksiä. Alue olisi myös kuntamarkkinoinnin kärki.
Uudet hankkeet toteutetaan niin laadukkaina ja uniikkeina, että ne jo itsessään herättävät huomiota ja lisäävät matkailijamääriä.
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Esimerkkejä mielenkiintosiista puurakentamiskohteista
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7.Kalettomanlahden eteläpuolisen alueen asemakaavoitus
Kaavoituksella selvitetään alueen soveltumista asumiseen, virkistykseen ja veneilyyn
liittyviä toimintoja.
Alue on kooltaan noin 22ha.
Alue on yksityisessä omistuksessa, jolloin kaavoitus edellyttää maankäyttösopimuksia
tai maa-alueiden ostoa kaupungille.

8.Asemakadun varren pientaloaluen asemakaavoitus
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu varaus pientalorakentamiselle.
Alueen sijainti on hyvä ja alueelta on mahdollista avata näkymiä Toisvedelle.
Alue on kooltaan 5ha.
Alue on seurakunnan omistuksessa, jolloin kaavoitus edellyttää
maankäyttösopimuksia tai maa-alueen ostoa kaupungille.

9.Koronselkä- Oikanselkä rantaosayleiskaavan muutos
Kaavaan lisätään määräys, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen suoraan
kaavan perusteella. Nykyisin lupaprosessi edellyttää rakennusluvan lisäksi aina myös
poikkeamisluvan hakemista. Kaavaan tehdään muutos myös kaupungin ostamien
rantarakennusoikeuskien osalta.

10. Jähdysniemen ja golfalueen asemakaavan laadinta
Alueella on merkittävää potenttiaalia vapaa-ajantoimintojen, virkistyksen ja asumisen
tarpeisiin.
Alue on kooltaan 150ha.
Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

11.Torin alueen asemakaavoitus
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen torin alueen asemakaavaavoituksen
käynnistämiseksi.
Kaavan tavoitteena on luoda kokonaiskuva torin ja sen lähiympäristön tulevista
kehittämistavoitteista.
Kaavaprosessi odottaa tavoitteiden selkiytymistä.
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Kuva Hannele Kaihola
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Asumiseen varattu tonttitarjonta ja tonttitarjonnan riittävyys
Virtain keskustaajamassa kaupungilla on myytävänä noin 50 tontin valikoima
omakoti- ja rivitalotontteja. Tontit sijaitsevat Keiturinsalmen, Ranta-Keiturin,
Keiturin ja Penkkivuoren alueilla. Osalla tonteista on järvinäköala.
Rivitalotonttivarantoa tulisi lisätä kaupungin ydinkeskustan läheisyydessä. Tarjolla
olevien omakotitonttien määrä ja valikoima on riittävä lukuun ottamatta
omarantaisia tontteja.
Kerrostalokortteleita on kaupungin ydinkeskustassa ja Keiturin alueilla kysyntään
nähden riittävästi. Tulevissa kaavaratkaisuissa kerrostalokortteleiden määrää ja
sijoittumista on arvioitava uudelleen.
Killinkosken kylätaajaman asemakaava-alueella on kaupungilla myytävänänä neljä
omakotitonttia.
Haja-asutusalueilla eri puolilla kaupunkia on myynnissä 15 pientalorakentamiseen
soveltuvia rakennuspaikkoja.

Keiturinsalmen tontit ilmakuvalla
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Keskusta läntinen alue
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Keskusta itäinen alue
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Haja-asutusalueen tonttitarjonta
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15 Koivunen
9461m2
Vanhat rakennukset, tie, vesi ja sähkö
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9000€

Teollisuudelle ja toimitilarakentamiseen varattu tonttitarjonta ja
tonttitarjonnan riittävyys
Virtain teollisuus- ja toimitilarakentamiseen osoitettu tonttitarjonta sijoittuu
keskustaajaman itäosaan Ahjolan, Nallelan, Puttosen, Purulankulman ja
Kitusenkulman alueille. Vuonna 2019 saivat lainvoiman Nallelan ja Puttosenkulman
uudet teollisuuteen ja toimitilarakentamiseen osoitetut kaava-alueet. Teollisuus- ja
toimitilarekentamisen tonttitilannetta voidaan pitää hyvänä. Tarjonta on varsin
monipuolinen kun Nallelan ja Puttosenkulman alueiden kadut ja kunnallistekniikka
saadaan toteutettua. Tonttien hintoja ei ole vielä vahvistettu Nallelan alueen ja
Ahjolan läntisten kortteleiden osalta.

Kitusenkulman ja Puttosen alueet
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Purulankulman, Nallelan ja Ahjolan alueet

YHTEYSTIEDOT
Ilmari Mattila, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö puh. 044 7151250
ilmari.mattila(at)virrat.fi

Kiinteistösihteeri Leena Akkala, puh. 044-7151257
leena.akkala(at)virrat.fi

VIRTAIN KAUPUNKI
www.virrat.fi

Kaupungintalo, 2.kerros, Virtaintie 26 34800 VIRRAT
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