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Kaavoituskatsaus 

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista 

ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-alueista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsa-

us). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, 

joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kat-

saukseen on sisällytetty asemakaavoitusohjelma 2018–2021, jossa ennakoidaan tulevien vuosien ase-

makaavoitushankkeita. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sisältävät leikkausajankohtana suunnitteilla ole-

vat tai alkaneet hankkeet.  Toisaalta se ei ole lopullinen luettelo edes käynnissä olevan vuoden osalta, 

vaan aina voi tulla kiireisiä hankkeita, jotka ohittavat ohjelmassa jo olevia kohteita. 

 

Kaavajärjestelmä. Kuntien kaavoitusta ohjaavat ylempien tasojen suunnitelmat ja ohjeet. 
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1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on määritellyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) vuonna 2000. Tavoit-
teet tulee huomioida alueiden käytön suunnittelussa. Mikä koskee kaikkea kaavoitusta. Tavoittei-
den tarkistaminen on tehty ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Uudistetut valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet hyväksyttiin valtioneuvoston päätöksellä 14.12.2017. Päätös tulee 
voimaan 1.4.2018. 

2. Kaavoituksen kulku ja osallistuminen 

 

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen tekemällä aloitteita ja osallistumalla kaavoitusta koske-
vaan keskusteluun ja yksittäisistä kaavoista järjestettäviin esittely- ja neuvottelutilaisuuksiin, joita 
pidetään kaavojen laatimisen aikana tarvittaessa. Virallisesti kaavoihin voi vaikuttaa esittämällä 
mielipiteitä ja muistutuksia kaavan ollessa nähtävillä. 

Asukkailla, maanomistajilla ja kaikilla niillä, joiden oloihin maankäyttöratkaisuilla voi olla vaikutusta, 
sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osalliset), tulee olla 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kaava-
luonnoksesta mielipiteensä. 

Kaavaehdotuksen ollessa virallisesti nähtävillä kaavaehdotuksena kunnan jäsenillä ja osallisilla on ti-
laisuus esittää muistutuksensa asiasta. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto lukuun ottamatta vä-
häisiä asemakaavan muutoksia, jolloin hyväksyjänä voi olla kaupunginhallitus. Hyväksymispäätök-
seen tyytymätön voi valittaa asiasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

Kaavoitustyöhön keskeisesti osallistuva hallintokunta on ympäristölautakunta. Kaavoituksen val-
mistelu hoidetaan kaupungin teknisissä palveluissa, Kolmen airon katu 3. Tarkemmat yhteystiedot 
löytyvät katsauksen lopusta. 

3. Maakuntakaavoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakunta-
kaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä.. Pirkanmaalla maakunta-
kaavan laatimisesta huolehtii Pirkanmaan liitto, joka on 22 kunnan omistama kuntayhtymä. Maa-
kuntakaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. 

Voimassa on Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ke-
väällä 2017. Kaavan voimaantulosta kuulutettiin 8.6.2017. Maakuntakaava 2040 on laadittu koko-
naismaakuntakaavana, jossa käsitellään maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset ja kaikki alu-
eiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät osa-alueet. Maakuntakaava on ohjeena laa-
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dittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. 

 

 

Ote:  Pirkanmaan maakuntakaava 2040. 

Ajantasaiset tiedot maakuntakaavoituksesta on luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituk-
sen internetsivuilta osoitteesta: http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi 

 

4. Yleiskaavoitus 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirtei-
nen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityk-
sen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnitte-
lun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voi myös ohjata suoraan raken-
tamista esim. ranta-alueella tai muuta maankäyttöä. 

Voimassa olevat osayleiskaavat: 

 Keskeisen alueen osayleiskaava (Keskusta, Kylpylä, Kilvakkala, Teikangas) on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 27.9.2005 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. 

 Kyrösjärven rantaosayleiskaava, osa 1 (Kolkko- Sikuri ja Leutola-Vähäröyhiö) on hyväksytty 
27.6.2006 oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana. 

 Hämeenkankaan osayleiskaava on hyväksytty 3.4.1986 oikeusvaikutuksettomana yleiskaa-
vana. Kaava on vanhentunut.  

 Keskeisen alueen osayleiskaavan muutos, kolmostien ja Kylpyläkadun liittymä 
Valtatie 3:n ja Kylpyläkadun liittymäaluetta koskeva oikeusvaikutteinen osayleiskaavan 
muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.11.2015. 

 Kyrösjärven rantaosayleiskaava, osa 2, Kelminselkä 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kelminselän rantaosayleiskaavasta jätetyt valitukset. Kel-
minselän oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava tuli voimaan kaupunginvaltuuston 
2.6.2014 (§26) hyväksymän päätöksen mukaisena lukuun ottamatta Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden 16.6.2015 tekemän kumoamispäätöksen mukaisia tiloja 419-4-2 ja 402-3-82.   
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Vireillä oleva osayleiskaava: Iso-Röyhiö, Luhalahti rantaosayleiskaava 

Kyrösjärven rantaosayleiskaavoituksen 3. vaihe käynnistettiin 2016. Länsireunastaan suunnittelu-
alue rajoittuu Kyrösjärven 1. vaiheen rantaosayleiskaavaan, eteläosastaan Ylöjärven kaupungin ra-
jaan. Pohjoisessa rajana pääosiltaan on Luhalahdentie. Kaavalla tarkastellaan ranta-alueiden lisäksi 
rantaan kiinteästi liittyviä Luhalahden ja Iso-Röyhiön kyläalueita.  

Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitys, arkeologinen inventointi ja rakennusinventointi sekä ran-
ta-alueen emätilamitoitus. Lisäksi on järjestetty kysely alueen maanomistajille sekä kolme asukasti-
laisuutta. Luonnosvaiheen aineistot on tarkoitus saada nähtäville talvella/alkuvuodesta 2018. 

 
 
Tuleva osayleiskaavoitus  
Kyrösjärven rantaosayleiskaavoitusta on tarkoitus jatkaa 4. vaiheessa Karttu-Kovelahti alueelle. Sel-
vitysten laatiminen käynnistetään aikaisintaan vuonna 2019.  

 

5. Asemakaavoitus 

Asemakaavalla ohjataan rakentamista. Asemakaavassa määritellään: mihin tarkoituksiin aluetta 
voidaan käyttää tai mitä saa rakentaa ja kuinka paljon saa rakentaa.   Kaavassa määrätään esimer-
kiksi rakennusten sijainti, korkeus, rakentamistapa ja suolelutavoitteet sekä muita aluerakentee-
seen vaikuttavia asioita. Asemakaava voi koskea kokonaista aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen 
tai joskus vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kaupunki.  

Asemakaavalla turvataan riittävä tonttimaan saatavuus asuinrakentamisen ja yritystoiminnan tar-
peisiin. Tällä hetkellä kaupungin omistuksessa olevia vapaita asuintontteja on tarjolla Sarkinrannan 
ja Puutarhalaakson alueilla sekä Kiviniemessä ja Kalmaalla yhteensä noin 30 tonttia. Sarkki-
Kyrösjärvi asemakaava-alueen ensimmäisen vaiheen tontit tulevat myyntiin kunnallistekniikan val-
mistuttua. Asemakaavoitettujen alueiden tonttivaranto tulee turvaamaan omakotitonttitarjonnan 
lähivuosiksi. Lisäksi on tarjolla yksityisessä omistuksessa olevia tontteja. Kaavoitettuja ja rakenta-
mattomia yritystontteja on Läykkälän, Karhoisten sekä Teikankaan alueilla.  
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Vireillä olevia asemakaavoja 

 Salen tontin asemakaavan muutos koskee osaa korttelia 14. Alue rajoittuu Itsenäisyydenka-
tuun ja Turkinpuistoon.  Vireilletulosta kuulutettiin kaavoituskatsauksessa 2013. Valmiste-
luvaiheen kuuleminen järjestettiin 5.12.2013 – 10.1.2014 välisenä aikana. Vanha Salen kiin-
teistö purettiin tämän jälkeen, loppuvuodesta 2016. 
   

 Korttelin 8 asemakaavan muutos rajoittuu eteläosastaan Teinintiehen. Kaavan  vireilletulosta 
on kuulutettu alkuvuodesta 2014.  Viranomaisneuvottelu pidettiin syksyllä 2014. Valmiste-
luvaiheen nähtävilläolo oli 24.3.–24.4.2015.   

 
Kohteet sijoittuvat Vanha Kauppalan kaupunginosaan ja kaavojen pääasiallisena tarkoituksena 
on osoittaa kaupunkikuvaan ja kulttuurimiljööseen soveltuvaa asumiseen painottuvaa täyden-
nysrakentamista. Suunnittelua on molempien kaavojen osalta tarkoitus jatkaa ohjelmakauden 
aikana.  

 Valtatiehen rajoittuva Patrakanmäen asemakaava, Sarkkilanjärven kaupunginosassa, tulee 
toteutuessaan parantamaan yritystoiminnan tonttitarjontaa keskustaajaman alueella. Alue 
on kaupungin omistuksessa. Aikaisemmin on laadittu maa-ainesten ottosuunnitelma ja en-
simmäisen vaiheen otto-toiminta käynnistettiin vuonna 2016. Kaavaluonnosvaihtoehtojen 
ja liikennejärjestelyjen suunnittelua jatketaan vuoden 2018 aikana. 

 Hakumäen kaupunginosassa on vireillä tilaa 406–11-1 koskeva ns. Moisionrinteen asema-
kaavan muutos maaomistajan aloitteesta. Kaavaehdotuksen nähtävilläolo on päättynyt ja 
kaavamuutos on tarkoitus hyväksyä alkuvuodesta 2018.   

 Läykkälänlahden kaupungiosaan  (Karhoisten kylä),  tilalle 7-2,  ns. Myllyn leivän alueelle on 
asemakaava vireillä maaomistajan aloitteesta. Ympäristölautakunta päätti 1.11.2016 alueen 
asemakaavoittamisesta ja tavoitteista. Loppuvuodesta 2017 ympäristölautakunta täydensi 
tavoitteita. Kaavalla tutkitaan asuinkerrostalorakentamisen sijoittamista alueelle. Luonnos-
vaiheen nähtävilläolo sijoittunee alkuvuoteen.  

 Finlaysonin ja Silkinpuiston ympäristöt: Alueiden asemakaavoja on tarkoitus tarkistaa asuin-
rakentamisen näkökulmasta. Kaavoituksen aikataulu on avoin. 

Tulevia asemakaavoituskohteita  

 Teiharjun yritysalueen asemakaavan laajennus on tarkoitusta käynnistää vuoden 2018 ai-
kana. Laajennusalue alustavasti sijoittuu kaupungin omistamalle alueelle Teikankaantien 
länsipuolelle.  
  

 Piiskurin alueen kaavasuunnittelu etenee osissa. Ensimmäinen terveyskeskuksen alueelle 
sijoittuva asemakaavan muutos hyväksyttiin 2015. Piiskurin alueen kaavoittaminen jatku-
nee vuoden 2018 aikana.  

 
 Kalli: Tarkoituksena on laajentaa asuinaluetta Hakalan kaupunginosan korttelien 32 ja 33 

eteläpuolelle sekä itäpuolelle. 

 Sarkki III: Tarkoituksena on täydentää asemakaavalla Sarkki-Kyrösjärvi alueen asuinraken-
tamista länteen. 
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Kehittämiskohteita  

 Toivolansaaren kehittäminen on ollut esillä vuoden 2017 aikana. Aiheeseen liittyen on pi-
detty valtuustoseminaari syksyllä 2017. Alueen toiminnoista tehdään kokonaisvaltainen 
selvitys. Kehittämiskohteen mahdollinen kaavatarve tarkentuu myöhemmin. 

 Kauppaoppilaitoksen tilat sijoittuvat tällä hetkellä Vanha Kauppala kaupunginosan kortte-
liin 5. Toiminnat on tarkoitus keskittää tulevaisuudessa nykyiselle kampusalueelle. Kehit-
tämiskohteen mahdollinen kaavatarve tarkentuu myöhemmin. 

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi  

Vuoden 2013 alusta lähtien on tullut sovellettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain säännös asema-
kaavojen ajanmukaisuuden arvioinnista. Tuolloin merkittävältä osalta edelleen toteutumattoman, 
yli 13 vuotta voimassa olleen asemakaavan ajanmukaisuus on arvioitava ennen kuin uusia raken-
nuslupia alueelle voidaan myöntää. Kaupungin alueen asemakaavoitus on laadittu useassa osassa, 
eri vuosikymmeninä. Vanhimmat asemakaavat ovat 1970 – luvulta ja rakennuskaavat 1960-luvun 
loppupuolelta.  Kaavoja pyritään ajantasaistamaan kulloisenkin tarpeen mukaan ja resurssien puit-
teissa.  

 

Asemakaavojen ajallinen tarkastelu 
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6. Vireillä olevat ranta-asemakaavat 

Rantarakentaminen edellyttää kaavan tai poikkeamisluvan. Yksityisen toimesta voidaan laatia maan-
käyttö- ja rakennuslain mukainen ranta-asemakaava, jonka kaupunki hyväksyy. Ranta-asemakaavoitus 
on pääosin tarkoitettu loma-asumista varten. 

 Juhtimäen kylän tilalla 4-121 on vireillä ranta-asemakaavan muutos. Tila rajoittuu Iso-
Kalajärveen.  Kaavamuutos tulee ehdotuksena nähtäville alkuvuodesta 2018.  

 Sipsiön kylän ranta-asemakaava ja – muutos käynnistyy vuoden 2018 aikana. Alueet rajoittuvat 
Kyrösjärveen.  

 

7. Rakennusjärjestys 

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.4.2014. uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys 

on tullut voimaan 1.6.2014 

 

8. Yhteistiedot 

Kaavoituksesta ja sen etenemisestä on luettavissa Ikaalisten kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: 
http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ 

Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa: 

Esko Hyytinen, kaavoitusarkkitehti 

puh. 044 730 1263 

esko.hyytinen@ikaalinen.fi 

 

Toimipaikka: 

Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut 

Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen 


