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1. SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijoittuu Ikaalisten kaupungin Kyrösjärven itäosaan. Länsireunastaan
suunnittelualue rajoittuu Kyrösjärven 1. vaiheen rantaosayleiskaavaan, eteläosastaan Ylöjärven
kaupungin rajaan. Pohjoisessa rajana pääosiltaan on Luhalahdentie. Kaavalla tarkastellaan rantaalueiden lisäksi kiinteästi rantaan liittyviä Luhalahden ja Iso-Röyhiön kyläalueita. Kaava-alueen
pinta-ala on yhteensä noin 3000 hehtaaria, josta vesialuetta noin 1700 hehtaaria.

Kuva 1 Kaava-alueen alustava rajaus
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2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella ranta-alueen
rakennuslupa voidaan myöntää soraan osayleiskaavan perusteella. Ranta-alueelle laaditaan
emätilamitoitus, jonka perusteella jäljellä olevaa rakennusoikeutta on kaavalla mahdollista
osoittaa. Kaavaa varten tullaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä selvityksiä, jotta
osoitettava rakentaminen voidaan sovittaa maisemaan, luontoon ja kulttuuriympäristöön
kestävällä tavalla sekä huomioida alueen erityispiirteet kaavassa.

3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT JA LAADITTAVAT
SELVITYKSET
3.1 Valtakunnalliset tavoitteet
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen mukaiset
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tarkistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan 1.3.2009.
Yleiskaavaa koskevat seuraavat kohdat:
• toimiva aluerakenne
• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
• kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden alueidenkäyttöä
ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Isö-Röyhiön kylä kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Kuvauksessa todetaan mm. Ison-Röyhiön Alaskylässä on säilynyt tiivis kylätontti, johon liittyy
poikkeuksellisen laaja tienvarren mökkiasutus. Ison-Röyhiön kylän alue on Itä-Ikaalisten vanhinta
asutusmaisemaa ja siellä on ollut asutusta jo rautakaudella. Kylän luoteispuolella on rautakautinen
kalmisto ja eteläpuolella Majoosselän rannalla kohoaa Arasalon muinainen linnavuori, jonka laella
on havaittavissa kivivallien jäännöksiä.
Suunnittelualueella olevat kiinteät muinaisjäännökset: Arasalon linnavuori, Arasalon asuinpaikka,
Paasto 1 ja 2 sekä Yli-Oja.
Suunnittelualueella kolme yksityistä suojelualuetta: Kujansuunmetsä sekä kaksi osaa tilasta Seppä
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3.2 Maakuntakaava
Ikaalisissa on voimassa maakuntavaltuuston 9.3.2005 hyväksymä ja valtioneuvoston 29.3.2007
vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Se on ns. kokonaismaakuntakaava, jossa on käsitelty
maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset.
Maakuntakaavamerkinnät. Röyhiön kyläalue on maaseudun keskuksen kohdemerkinnällä at
(palvelukyläseskus) ja Luhalahti kohdemerkinnällä a (paikalliskeskus). Maatalousalueena, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja, MY, on osoitettu Röyhiön kylän ympäristö sekä alueen Luhalahden kylän
länsipuolelta. Arvokkaan kulttuuriympäristön rajauksella on Vähä-Röyhiön kylä ympäristöineen
(akv-017, valtakunnallisesti arvokas) sekä Röyhiön kyläalue (akm-014) ja Luhalahden kyläalue (akm017, maakunnallinen). Kiinteitä muinaisjäännösalueita on Arasalon linnavuoren alue (SM 080),
Arasalon asuinpaikka (SM 81) sekä Yli-Oja (SM 082). Luhlahdessa on maakunnallisen
perinnemaiseman kohdemerkintä (Pcm 003). Luhlahdentie on seututienä ja Poikkeluksentie
tärkeänä yhdystienä. Ulkoilureittimerkintä on osoitettu Arasalosta rannan suuntaisesti Luhalahden
kautta itään. Venereitti tulee Iso-Röyhiöön ja Luhalahteen. Luhalahdesta yhteys jatkuu pohjoiseen
melontareitinä.

Kuva 2. Ote maakuntakaavasta.
Vaihemaakuntakaavoitus.
Pirkanmaalla ovat voimassa ympäristöministeriön 8.1.2013 vahvistama Pirkanmaan 1.
vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) sekä ympäristöministeriön 25.11.2013 vahvistama
Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka). Suunnittelualueelle ei ole osoitettu
merkintöjä.
Pirkanmaan maakuntakaava 2040.
Uuden kokonaismaakuntakaavan laatiminen on vireillä. Luonnosvaiheen kuuleminen oli 5.3.-14.4.
välisenä aikana. Maakuntakaavaehdotus on MRA 13§ mukaisesti lausunnoilla 6.5.2016 asti. Saadun
palautteen perusteella laaditaan tarkistettu kaavaehdotus. Nähtävilläolo sijoittunee loppuvuoteen
2016. Pirkanmaan liiton tavoitteena on saada maakuntakaava hyväksyttyä kevään 2017 aikana.
Lausunnolla oleva ehdotus sisältää pääpiirteissään samoja tavoitteita kuin voimassa oleva
maakuntakaava. Ehdotus on jonkin verran yleispiirteisempi. Voimassa olevasta kaavasta poiketen
Röyhiöön ei ole osoitettu kylämerkintää. MY – merkintöjä ei ole erikseen osoitettu. Uutena
kohteena on yksityinen suojelualue Rannanmaan ympäristöön.

IKAALINEN
Kyrösjärven rantaosayleiskaava 3. osa, Luhalahti, Iso-Röyhiö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.4.2016

4

3.3 Yleiskaava
Alueella ei ole yleiskaavaa. Alue rajoittuu länsiosastaan Kyrösjärven 1. osan rantaosayleiskaavaan
(Kolkko-Sikuri ja Leutola-Vähäröyhiö). Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.6.2006.

Kuva 3. Ote Kyrösjärven 1. osan rantaosayleiskaavasta
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3.4 Asemakaava
Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Kolme aluetta kuuluu ranta-asemakaavan piiriin. Sipsiönrannan ranta-asemakaava (kaava 26) on hyväksytty Hämeen ympäristökeskuksessa 7.6.1996.
Ranta-asemaakaavaa koskeva muutos (kaava 44) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.6.2006.
Iso-Röyhiön Paaston ranta-asemakaava (kaava 49) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.2.2010.

Kuva 4.
Ote indeksikartasta. Kaavoitetut alueet on osoitettu rasteroituna.
3.5 Laaditut selvitykset/lähdeaineistot
- Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset osa II 2005
- Museoviraston rekisterit: kiinteät muinaisjäännökset, Valtakunnallisesti
kulttuurihistorialliset ympäristöt.
- Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, 1990, Tampereen seutukaavaliitto
- Kyrösjärven osayleiskaavat osa 1 ja 2
- Maakuntakaava 2040, tausta-aineistot ja selvitykset
- Ikaalisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013
- OIVA-tietokanta
- Ikaalisten kaupungin rakennusjärjestys, 2014
- Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot

merkittävät

3.6 ja laadittavat selvitykset
Lain mukaisesti kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Laadittavia selvityksiä ovat mm. Emätilaselvitys ja mitoitus, arkeologinen inventointi, luontoselvitys
sekä rakennusinventointi.
Mahdollisten muiden selvitysten tarvetta tarkastellaan kaavatyön aikana.
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4. VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan ELY – keskukseen tiedoksi. Järjestetään
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.
Kunkin vaiheen aineistot toimitetaan viranomaisille ja pyydetään lausunnot ja käydään
tarvittavat viranomaisneuvottelut.

5. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET
Kaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta:
- Kaavan taloudelliset vaikutukset
- Vaikutukset eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja kylärakenteen kannalta
- Vaikutukset liikenteen - ja teknisen huollon järjestämiseen
- Sosiaaliset vaikutukset
- Vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöön ja maisemaan

6. OSALLISET
Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa
osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kaavasta mielipiteensä.
Alustavasti osallisiksi katsotut:
- Kaava-alueen ja näihin rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat sekä
lähialueen asukkaat
- Kaavan vaikutusalueen yritykset, yritysten työntekijät ja käyttäjät
- Ikaalisten kaupunki:
o kaupunginvaltuusto
o kaupunginhallitus
o lautakunnat
- Naapurikunnat: Hämeenkyrön kunta, Ylöjärven kaupunki
- Pirkanmaan liitto
- Pirkanmaan ELY -keskus
- Pirkanmaan maakuntamuseo
- Tampereen aluepelastuslaitos
- Energia ja teleyhtiöt
- Ikaalisten Vesi Oy
- Luhalahden ja Röyhiön vesiosuuskunnat
- Yhdistykset ja järjestöt

7. KAAVOITUKSEN ETENEMINEN, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ
ALUSTAVA AIKATAULU
7.1 Tiedottaminen
Vireille tulosta sekä kaavan eri vaiheista tiedotetaan kuulutuksilla paikallislehdessä, kaupungin
ilmoitustaululla osoitteessa Kolmen airon katu 3 ja kaupungin Internet-sivuilla.
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7.2 Kaavan vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (huhtikuu-toukokuu
2016)
Vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tiedotetaan
paikallislehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Kolmen airon katu 3 sekä kaupungin
Internet-sivuilla. Puutteellisena pitämästään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi
osallinen esittää neuvottelua Pirkanmaan ELY -keskukselle.
Järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Aloitusvaiheessa järjestetään avoin tilaisuus,
jossa käsitellään mm. lähtökohtia, tavoitteita, osallistumismahdollisuuksia sekä aikataulua.
Laaditaan kaavaan liittyviä perusselvityksiä.
7.3 Valmisteluvaiheen kuuleminen (alustava aikataulu kesä 2018)
Kaavaluonnos sekä muu valmisteluvaiheen aineisto pidetään samanaikaisesti nähtävänä 30
päivää kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Kolmen airon katu 3 ja kaupungin www sivuilla.
Osalliset ja kuntalaiset voivat esittää nähtävänä olevasta aineistosta mielipiteitä, jotka tulee
toimittaa kaupunkiin ennen nähtävänä olon päättymistä.
Nähtävillä oloaikana järjestetään avoin tilaisuus, jossa käsitellään kaavaluonnoksen sisältöä.
Luonnoksista pyydetään viranomaislausunnot.
Kaavaluonnoksista muokataan kaavaehdotus ottaen huomioon luonnosvaiheessa saatu
palaute.
7.4 Kaavaehdotus (alustava aikataulu talvi 2018-)
Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäväksi. Osayleiskaavaehdotus
pidetään nähtävänä 30 päivää kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Kolmen airon katu 3 ja
kaupungin www-sivuilla. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kirjallisesti kaupunkiin ennen nähtävänä olon päättymistä.
Ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. Tarvittaessa käydään viranomaisneuvottelu.
Käsitellään muistutukset ja lausunnot. Kaavaan voidaan tehdä vähäisiä muutoksia.
7.5 Hyväksyminen (alustava aikataulu kevät 2019)
Ympäristölautakunta ja Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan.

valmistelevat

kaavan

hyväksyttäväksi.

7.6 Kaavan voimaantulo
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, osayleiskaavan tulee voimaan kuulutuksella.

8. YHTEYSTIEDOT
Ikaalisten kaupungin tekniset palvelut / Kaavoitus, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen
Kaavoitusta hoitaa kaavoitusarkkitehti Esko Hyytinen p. 044-7301263,
etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi
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