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Haukirinteen alueen asemakaavan laatiminen/ kaavaluonnos

149/502/2016

Viitasaaren kaupunginhallitus  26.09.2022 § 178

Kaavoitettava alue sijaitsee Halkoniemessä, Viitasaaren kaupungin Jur van-
sa lon kylässä ja rajoittuu Tuhmalanniemen asemakaava-alueeseen. Kaa voi-
tus koskee tiloja Haukirinne RN:o 2:62 ja Maijasalonpää RN:o 2:48.

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu 25.2.2016 kaupungin virallisella il moi-
tus tau lul la ja Viitasaaren Seudussa julkaistulla kuulutuksella.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ajalla
1.-14.12.2021 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla, kau pun gin kir jas-
tos sa ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa http://www.viitasaari.fi/

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuo ro-
vai kut teis ta asemakaavan laatimisprosessia. Maankäyttö- ja rakennuslain 62
§:ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen
kaa vaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja va raa-
mal la tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti. Tässä yhteydessä
voi vat mielipiteensä esittää myös muut kaupungin jäsenet. Nähtäville aset-
ta mi ses ta ilmoitetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, leh ti kuu lu tuk-
sel la ja kaupungin internet-sivuilla.

Asemakaavan tavoitteet

• Löytää kaavalliset keinot (aluetarpeet, kaavamääräykset ja -merkinnät) hii-
li neut raa lin, puurakenteisen asuin-/loma-asuntoalueen toteutumiseen.
• Hyödyntää Puurakentamisen Haukirinne-hankkeen sekä Haukirinne ar bo-
re tum-kier to ta lous hank keen aineistot ja niissä määritellyt tavoitteet sekä
Puu ra ken ta mi sen opintomatka Norjaan – matkakertomus.
• Hyödyntää Kiertotalous aluerakentamisessa -opasta alueen kaa voi tuk ses-
sa.
• Ratkaista korttelialueiden käyttö, loma-asutuksen määrä ja sijoitus suh-
tees sa pysyvään asumiseen.
• Säilyttää alueen metsäinen luonne välttämällä tarpeetonta puiden kaatoa ja
maan peit teen rikkomista.
• Huomioida kaavassa erityisesti ekologisen asumisen, rakennusten muun-
to jous ta vuu den, elinkaariajattelun, kiertotalouden ja jakamistalouden nä kö-
kul ma.
• Hyödyntää hulevesien käsittelyä osana alueen viihtyisyyttä.
• Löytää kaavalliset keinot uusiutuvan energian ja älykkään teknologian
hyö dyn tä mi seen

Kaavan rakenne

Kaava-alueella on neljä katua; Varissalmentien jatke, joka kaartaa rantaan
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ve ne val ka ma-alu eel le. Salonpääntie jatkaa kaava-alueen ohi eteläreunassa,
mut ta siltä kaartuu alas rinteeseen Haukirinteentie ja Halkovuorentie. Kaik-
ki kaava-alueelle tulevat kadut ovat umpikujia, läpiajoliikennettä ei ole.
Varissalmentien alkujatkeelle sijoittuvat 5 rantatonttia muodostavat oman
ko ko nai suu ten sa ja korttelinsa. Tontteja on tällä kohtaa vain kadun toisella
puo lel la.

Varissalmentien loppuosassa on kaksi loma-asuntokorttelia. Omarantaisia
tont te ja on 6 ja ylärinteen puolella neljä. Arboretum ja venevalkama-alue
yh dis tä vät ja samalla erottavat loma-asumisen ja vakituisen asumisen toi sis-
taan. Arboretumin yläosassa Salonpääntien varrella on yleinen pai koi tus-
alue, jonne Arboretumin tulijat voivat jättää autonsa ja tutustua Ar bo re tu-
miin sekä venevalkamaan.

Venevalkama-alueen jakaa keskelle sijoittuva saunarakennus uimaranta- ja
lai tu ri puo leen. Sekä uimarannan että laiturien puolelle on varattu oma pai-
koi tus alu een sa. Länsipuolinen paikoitusalue palvelee myös lo ma-asuk kai-
den paikoitusta. Itäosaan on varattu rakennusoikeutta vesirajaan muu ta mal-
le venevajalle.

Salonpääntielle liittyy suoraan 6 tonttia. Neljä tonteista on eril lis pien ta lo-
tont te ja, kaksi isompia rivitalotontteja. Rivitalot ovat kaksikerroksisia ja
maas toa myötäillessään ne muodostavat yhdessä puolikaaren Arboretumin
mo lem min puolin. Rivitaloilta ja Salonpääntien erillispientalotonteilta on
hy vät näköalat Keiteleelle.

Haukirinteentie kaartaa Salonpääntieltä alas luontevasti maaston muotoja
seu ra ten. Haukirinteentien loppu muodostaa oman kahden korttelin ko ko-
nai suu ten sa. Haukirinteentieltä itään kohti Arboretumille suunniteltua nä kö-
tor nia haarautuu korkeuskäyriä myötäillen Halkovuorentie. Tontit ovat isoja
ja lomitettu niin, että ylemmiltä tonteilta on näköala alempien yli / välistä.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lain voi-
man. Asemakaava toteutuu vaiheittain kaupungin tonttitarjonnan ja sen jäl-
keen eri maanomistajien toisistaan riippumattomien hankkeiden edetessä.

Katujen suunnittelua ohjaavat erikseen laadittavat katusuunnitelmat.

Asemakaavan vaikutukset

Kaavan keskeiset vaikutukset painottuvat mm. ympäristöllisiin, il mas tol li-
siin, maisemallisiin, liikenteellisiin, taloudellisiin ja yh dys kun ta ra ken teel li-
siin vaikutuksiin.
Arvioidut vaikutukset on kokonaisuudessaan kuvattu kaavaselostuksessa ja
ne tarkentuvat kaavan ehdotusvaiheeseen mennessä.

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
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Toteutuessaan kaava mahdollistaa uusia rakentamis- ja asu mis mah dol li-
suuk sia Viitasaarella. Haukirinteen alue muuttuu rakentamattomasta met sä-
ta lous alu ees ta väljästi rakennetuksi pientaloalueeksi. Lähiasukkaiden luon-
to ym pä ris tö tältä osin vähenee. Alueelle tulee myös mielenkiintoisia koh tei-
ta kuten Arboretum, näkötorni, uimaranta ja venevalkama laitureineen ja
sau na ra ken nuk si neen.

Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Maa- ja kallioperä
Rakennettaviksi suunnitellut alueet ovat GTK:n maaperätietojen mukaan
pää osin hiekka- ja soramoreenia. Haukirinteen suunnitellun linjauksen koh-
dal la on hiekkaa ja eteläisimpien tonttien kohdalla on kalliomaata. Hiekka-
ja soramoreeni ovat hyvää rakennuspohjaa. Rakentaminen vaikuttaa maa- ja
kal lio pe rään rakennettavilla alueilla. Katulinjaukset ja rakentaminen on py-
rit ty sovittamaan maastoon mahdollisimman hyvin. Kaavamääräyksellä
edel ly te tään, että rakennukset sovitetaan maastoon sen muodot huomioon
ot taen.

Varissalmentien ohjaaminen rantaan liikennöitävällä kaltevuudella edel lyt-
tää tasauksen suunnittelua siten, että rinteeseen joudutaan tekemään leik-
kaus ta. Kadun tasauksen lasku helpottaa toisaalta kadun ja tont tien liit ty-
mien toteuttamista. Maapohjatutkimukset osoittivat, että suunnitelluilla lin-
joil la ei ole kalliota vastassa, eli katu voidaan rakentaa ilman kalliita lou hin-
ta- ja räjäytyskustannuksia.

Kaivun myötä vapautuva maa-aines on silttimoreenia, joka soveltuu huo-
nos ti perustusrakenteeksi. Tonttien tasaaminen etukäteen ennen ra ken nus-
suun ni tel mia ei ole tarkoituksenmukaista. Jonkun verran kaivumassoja voi-
daan käyttää luiskatäyttöihin. Kaava-alueella ei ole luontevaa paikkaa, mis-
sä massoja voisi tehokkaammin hyödyntää tai säilyttää. Kaiken massan
pois kul je tus vaatii n. 1800 sora-autokuormaa. Maamassojen hyötykäyttö-
tai sijoituspaikka on syytä pyrkiä löytämään mahdollisimman läheltä. Kaa-
van tavoitteena on, että olevaa maanpintaa muokattaisiin mahdollisimman
vä hän. Maamassat pyritään sijoittamaan kaava-alueen ulkopuolelle, mutta
tark kaa sijaintia ei vielä ole tiedossa.

Vesi
Rakentamisen myötä hulevedet lisääntyvät ja pyrkivät alaspäin järveen.
Asuin kort te lien väleissä on runsaasti viheraluetta, jotka mahdollistavat hu-
le ve sien viivyttämisen ja imeyttämisen ennen niiden kulkeutumista ve sis-
töön. Kaavan ehdotusvaiheeseen mennessä täydennetään kaava-asiakirjoja
hu le ve si sel vi tyk sel lä ja -suunnitelmalla. Tavoitteiden mukaisesti pyritään
hu le ve si rat kai suis ta mahdollisuuksien mukaan myös luomaan ympäristöä
ri kas tut ta via elementtejä.

Ilma ja ilmasto
Uudisrakentaminen rasittaa osaltaan ilmaa ja ilmastoa suorien ja välillisten
hii li pääs tö jen kautta. Kaavassa pyritään mahdollistamaan uusiutuvien ener-
gia rat kai su jen käyttäminen ja vähähiilisten ratkaisujen suosiminen (maa- ja
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au rin ko läm pö, puurakentaminen, kierrätys).

Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

Alueen merkittävimmät luontoarvot ovat luoteisosan lepakkoesiintymä ja
sa mas sa yhteydessä todettu liito-oraville soveltuva ympäristö, vaikkei ko.
alu eel ta liito-oravahavaintoja olekaan. Asemakaavaluonnoksessa kyseinen
alue esitetään jätettäväksi maa- ja metsätalousalueeksi / virkistysalueeksi, ei
ra ken ta mi seen. Lepakkoalue on erikseen merkitty alueen osaksi, jolla alu-
een ominaisuudet tulee säilyttää.

Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaasta ran ta vyö-
hyk kees tä yli puolet jätetään rakentamiselta vapaaksi. Itäosan rantatonteille
on varattu 15 m leveä vyöhyke, joka määrätään säilytettäväksi puustoisena,
ei kä sinne saa istuttaa ympäristölle vieraita puulajeja.

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-
ken tee seen

Alue- ja yhdyskuntarakenne
Kaava jatkaa olevaa yhdyskuntarakennetta länteen. Sijainti ydinkeskustan
ul ko puo lel la mahdollistaa nopean pääsyn maantielle ja siten hyvät yhteydet.
Yh teys keskustaan on mahdollinen autolla maantiestä erillisen kadun kautta
il man tarvetta käyttää nelostietä. Keskustaan pääsee myös turvallisesti eril li-
sen jalankulku–pyörätien kautta. Etäisyys Viitasaaren edustaan on ihan teel-
li nen esim. jalkaisin tai pyörällä tehtäväksi, ilman päästöjä ja terveellisesti.

Yhdyskunta- ja energiatalous
Sijainti olevan infran jatkona vähentää rakentamisen ja ylläpidon kus tan-
nuk sia.

Liikenne
Kokonaisuudessaan toteutuessaan alueelle voi muuttaa asumaan 120 - 160
va ki tuis ta asukasta (~60 - 80 asuinhuoneistoa). Lisäksi alueelle tulee 10 lo-
ma-asun toa, joissa käyttö on kausittaista. Liikennetuotos on suuruudeltaan
n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä liikenteestä kolmannes suuntautuu
Va ris sal men tiel le. Venevalkamaan suuntautunee myös jonkin verran sa tun-
nais ta liikennöintiä.

Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ym pä ris-
töön

Kaupunkikuva
Alue on taajaman reunavyöhykettä.

Maisema
Rakentaminen tulee näkymään maisemassa erityisesti pohjoiseen järven
suun taan ja sen vastarannoille. Vaikutusta pehmentää rannan istutettava /
puus toi sek si jätettävä vyöhyke (15 m, sama kuin Tuhmalanniemen ase ma-
kaa vas sa).
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Vaikutus maisemaan on arvioitavissa alueesta tehdyn virtuaalimallin avulla.
Huo mio ta herättävät eniten 10 lomarakennusta rannalla. Kaava pyrkii mah-
dol lis ta maan Puurakentamisen Haukirinne -suunnitelmassa visoidut ran ta-
loft -rakennukset. Rakennusten kokoa on rajattu hieman alkuperäistä suun-
ni tel maa pienemmäksi.

Kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö
Alueella ei ole muinaismuistokohteita, joihin kaavalla olisi vaikutusta.

Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen
Alueelle ei sijoitu palveluja, ei vaikutusta elinkeinoelämän toimivan kil pai-
lun kehittymiseen.

Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole erityisiä häiriötekijöitä.

Nimistö
Alueelle tulee kaksi uutta katua, jotka nimetään: Haukirinteentie ja Hal ko-
vuo ren tie.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat kiinteästi kaavakartan yhteydessä.
Mer kin nät ja määräykset ovat pääosin Ympäristöministeriön asetuksen mu-
kai set.

Laatimisvaiheen kuuleminen

MRL 62 §:n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun läh-
tö koh dis ta, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa val mis tel-
taes sa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen,
työn te koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
vi ran omai sil la ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
(osal li nen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
voi tuk sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
asias ta. Vuorovaikutuksesta kaavaa laadittaessa säädetään tarkemmin val-
tio neu vos ton asetuksella. 

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää asemakaavan
val mis te lus ta. Kaupunginhallitus käsittelee Haukirinteen alueen ase ma kaa-
van muutoksen ja -laajennuksen kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel man, asettaa ne nähtäville 14 päivän ajaksi kaupungin tek ni-
sel le osastolle, kirjastoon sekä verkkosivuille ja pyytää tarvittavat lau sun-
not.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläolon aikana
esit tää kirjallisena mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel mas ta. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan säädetyllä ta val-
la. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse.
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Kaavaluonnos esitellään kokouksessa. (Teams)

Oheismateriaali:
- Kaavakartta, luonnos
- Kaavaselostus, luonnos
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitys 19.05.2022 
- Kunnallistekniikan yleissuunnitelma, luonnos

Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja, Juho Tenhunen, puh. 
044 459 7380, juho.tenhunen @vii ta saa ri.fi ja kaavan sisällön osalta myös
asian val mis te li ja maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio, puh. 
044 459 7384, kai sa.honkakallio@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaa va luon nok sen ja osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel man sekä asettaa ne julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi ja
kuu lut taa nähtävilläolosta sekä pyytää tarvittavat lausunnot.

- - - -

FCG Oy:n konsultti Tuomo Järvinen esitteli hallitukselle kaavaluonnoksen
ja sen valmisteluvaiheet.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotusta kokouksessa siten, että
kaavaluonnoksesta  järjestetään yleisölle ja kuntalaisille avoin informaatio-
ja keskustelutilaisuus.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sekä asettaa ne julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi
ja kuuluttaa nähtävilläolosta sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Lisäksi
päätettiin järjestää yleisölle ja kuntalaisille avoin nformaatio- ja
keskustelutilaisuus.

Merkitään, että Tuomo Järvinen poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo 
17.34.

Merkitään, että tämän jälkeen kaupunginhallitus piti tauon klo 17.43 -17.53.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote maanmittausteknikko, teknisen toimen toimialajohtaja, kuulutus, lau-
sun to pyyn nöt

 ____________
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Tarkastetusta, allekirjoitetusta ja 30.9.2022 nähtävänä pidetystä
pöytäkirjasta otteen oikeaksi todistaa

Viitasaarella  30.9.2022

Tiedonhallintasihteeri Tarja Tossavainen
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MUUTOKSENHAKUKIELTO

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 


