
KANNANOTTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 
KAAVALUONNOKSEEN 

 

Pohjois-Ikaalisten keskus, Kovelahden kylä, maakuntakaavaan 
Pohjois-Ikaalisten virein kylä Kovelahti ansaitsee ehdottomasti olla mukana Pirkanmaan maakuntakaava 

2040 -luonnoksessa. Kovelahti on aktiivinen, monipuolinen ja luonnonkaunis kyläkeskus, jossa on 

monipuolista asutusta sekä elinkeinotoimintaa. 

 

Kovelahden sijainti Ikaalisten, Parkanon, Jämijärven ja Kankaanpään yhtymäkohdassa tarjoaa 

monipuoliset mahdollisuudet työssäkäyntiin ja asiointiin. Kylästä on hyvät liikenneyhteydet sekä Vaasan 

tielle eli valtatie 3:lle että Pori-Parkanon väliselle 23-tielle. Keskeisiä etäisyyksiä Kovelahdesta: 

Ikaalisten keskusta 24km, Jämijärvi 18km, Parkano 22km, Kankaanpää 32km, Hämeenkyrö 38km ja 

Tampere 73km.  

 

Kovelahden elinvoimaisuudesta kertoo monipuolinen ja pääasiassa yksityinen palvelurakenne. 

Kyläkeskuksessa toimii Kovelahden kyläkauppa, POP Jämijärven osuuspankki sekä Postin palvelupiste. 

Kyläkaupan yhteydessä on Ikaalisten kirjaston lainauspiste sekä hoitohuone, jossa useat yksityisyrittäjät 

(mm. hierojat) tarjoavat kootusti palveluitaan.  

 

Kovelahden kyläkeskuksessa on ympärivuotuisessa käytössä oleva nykyaikainen kylätalo nimeltään 

Nousula. Kylätalo remontoitiin talkoovoimin kyläläisten kokoontumis- ja harrastuspaikaksi ja sitä 

vuokrataan paljon myös juhlatilaksi. Kyläkeskuksessa sijaitsevaan koulukiinteistöön on suunnitteilla 

yritystoimintaa.  

 

Maa- ja metsätalous työllistävät useita kovelahtelaisia ja lisäksi alueella on paljon muuta 

yritystoimintaa. Paluumuuttajat, uudisasukkaat ja lukuisat lapsiperheet pitävät alueen asukaskannan 

jatkuvassa kasvussa ja Kovelahden alue onkin syntyvyydessä Ikaalisten kärkeä. Kylältä löytyy sekä 

huolellisesti remontoituja vanhoja maalaistaloja että uudisrakennuksia. Kyläkeskuksessa on Ikaalisten 

kaupungin omistama viiden huoneiston vuokrarivitalo. Vakituisten asukkaiden lisäksi alueella on 

merkittävä määrä vapaa-ajan asutusta kauniin Kyrösjärven rannoilla.  

 

Kovelahden on tunnettu aktiivisista yhdistyksistään. Kylällä toimivat mm. Kovelahti-Koverannan 

kyläseura, Kovelahden seudun maa- ja kotitalousseura, Kovelahden laulajat, Kovelahden seudun 

vesiosuuskunta ja Kovelahden erämiehet. Yhdistystoiminnan kautta pyöritetään mm. kylätalo Nousulan 

toimintaa, syksyisin mehupuristamoa ja pidetään talvisin yllä luistelukenttää ja hiihtolatua, kesäisin 

tennis- ja urheilukenttää. Vuonna 2013 kyläseura sai päätökseen Leader-hankkeen paikallisen 

uimaranta-alueen kehittämiseksi. Kylmälahden rantaa ja sinne rakennettua komeaa kotaa ylläpidetään 

nyt talkoovoimin. Ikaalisten kansalaisopiston tuottamia harrastuksia ovat kudontapiiri, jumppa ja 

kantelepiiri. 4H-yhdistys pyörittää kylällä lasten liikuntakerhoa ja lisäksi kylätalolla toimii 

Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvila.  

 

Nämä ja lukuisat muut Kovelahden puolesta puhuvat seikat tarjoavat mielestämme tarpeeksi perusteita, 

että Kovelahti on mukana maakuntakaavassa yhtenä kehitettävänä kylänä.  

 

Ikaalisissa 9.4.2015 
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