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1. SUUNNITTELUALUE 
 
Suunnittelualue sijoittuu taajamasta lounaaseen Sammin sillan vieressä, rajoittuen etelästä 
Kolmostiehen (vt 3) ja pohjoisesta Kyrösjärveen.  Tilan pinta-ala on 1,102 hehtaaria, josta maa-
aluetta 0,939 hehtaaria. Alueella sijaitsee Myllyn leivän kahvila ja entinen leipomorakennus. 
Leipomorakennuksen vieressä on asuinrakennus.  Alueen läpi kulkee 110 kV:n voimasähkölinja. 
Alue on yksityisen yrityksen omistuksessa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kuva 1 ja 2. Kaava-alueen sijainti. 
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ALUEEN TAUSTAA, SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY, LÄHTÖKOHDAT JA 

TAVOITTEET 

 

Alue on perinteinen Ikaalisten Juomatehtaan paikka.  Vuonna 1899 saatiin lupa mallasjuomien 
valmistukseen alueella. Ensimmäiset rakennukset valmistuivat vuotta aikaisemmin. Toimintaa 
laajennettiin 1920 – luvulla, jolloin valmistui sähköllä toimiva jauhomylly.  Panimotoiminta loppui 
1940-luvulla.  Leipomotoiminta alkoi 1950 luvulla, jolloin yrityksen nimeksi tuli Ikaalisten Mylly Oy. 
Suurin osa rakennuksista paloi 1960 sattuneessa tulipalossa. Nykyiset rakennukset ovat 1960 
luvulta tai sen jälkeen valmistuneita.   
 
Nykyisin alueella on Myllyn Leivän leipomokiinteistö sekä erillinen asuinrakennus. Leipomon tiloissa 
toimii leipomon kahvila. Leipomotoimintaa ei tiloissa nykyisin enää ole. Maanomistajan 
hakemuksessa todetaan, että leipomorakennus on huonokuntoinen ja epäillään rakennuksessa 
olevan kosteusvaurioita. Tilojen käyttöönotto vaatisi perusteellisen remontin sisällä sekä ulkona. 
Maanomistajan tavoitteena on, että tontille kaavoitettaisiin omakoti- tai kerrostaloasumista. 
 
Ympäristölautakunta on päätöksessään 1.11.2016 katsonut, että edellytykset asemakaavan 
käynnistämiselle on seuraavin tarkennuksin. Lähtökohtaisesti tutkitaan asuinrakentamisen ja 
työpaikkatoimintojen yhteensovittamista. Kerrostalorakentamista ei pidetä ensisijaisena 
tavoitteena. Ympäristölautakunta tarkensi tavoitteita 12.12.2017 siten, että nykyinen käytetty 
rakennusoikeus on mahdollista korvata kokonaan asuinrakentamisella mukaan lukien 
asuinkerrostalo rakentaminen. Rakentamisen tulee sopeutua maisemaan korkeuden, värin ja 
pintamateriaalien suhteen. Sallittava kerrosmäärä saa olla enintään neljä.   
 
Maanomistajan hakemuksesta käynnistetystä kaavatyöstä laaditaan alkuvaiheessa 
kaavoitussopimus ja ennen kaavan hyväksymistä maankäyttösopimus. 
 
 

2. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT JA LAADITTAVAT 

SELVITYKSET 

 

2.1 Valtakunnalliset tavoitteet 

Alue rajoittuu valtatie 3:een. Alueella ei ole valtakunnallisia erityistavoitteita.  

 

2.2 Maakuntakaava 

Uusi kokonaismaakuntakaava (Pirkanmaan maakuntakaava 2040) on hyväksytty maakuntaval-

tuustossa 27.3.2017. Maakuntahallitus päätti kaavan voimaatulosta 29.5. ennen kaavan lain-

voimaisuutta.   

Maakuntakaavassa on suunnittelualue taajamatoimintojen alueena. Alue kuuluu arkeologisen 

perinnön ydinalueeseen, jolla osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset 

arkeologisen perinnön tihentymät. Valtatie on merkittävästi parannettavana tienä. 

Maakunnallisesti arvokkaan Kelminselän kulttuurimaisema-alueen rajaus ulottuu kaava-alueen 

läheisyyteen. 
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Kuva 3. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta.  

2.3 Yleiskaava 

Keskeisen alueen osayleiskaava (Keskusta, Kylpylä, Kilvakkala, Teikangas) on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 27.9.2005 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. 
 
Yleiskaavassa suunnittelualue on kokonaan osoitettu työpaikkatoimintojen alueena (TP). Alue 
kuuluu selvitysaluerajauskokonaisuuteen (aluerajausmerkintä se), jolla vt 3:n tiealue liittymineen 
tutkitaan tiesuunnittelun yhteydessä.  Kaavassa on osoitettu valtatien likimääräinen 55 dB:n 
päivämelualueen raja. Rajaus ulottuu noin 100 metrin etäisyydelle nykyisen valtatien keskilinjasta. 
Lisäksi on osoitettu olemassa oleva voimasähkölinja. 
 

 

Kuva 4. Ote osayleiskaavasta 
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2.4 Asemakaava 

Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. 
 
 

2.5 Laaditut selvitykset ja laadittavat selvitykset 

Lain mukaisesti kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.  
 
Keskeisen alueen osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu koko yleiskaava-aluetta koskeva  
luontoselvitys, rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi. Suunnittelualueelta ei ole erityisiä 
kohteita osoitettu. 
 
Vireillä olevassa tiesuunnitelmaluonnoksessa, Valtatien 3 parantaminen välillä Ikaalisten 
eritasoliittymä-Teikangas, on nykyinen Kolmostie osoitettu rinnakkaistienä ja uusi valtatie 3 
sijoittuu rinnakkaistien eteläpuolelle. Nykyinen kevyen liikenteen yhteys säilyy. Valtatieltä ei ole 
osoitettu liittymää suunnittelualueelle. Liikennöinti nykyisille kiinteistöille ohjataan rinnakkaistien 
kautta. 
   
Tiesuunnittelun yhteydessä on laadittu melumallinnuksia. Karttojen perusteella nykytilanteen 
mukainen ja ennusteen mukainen päiväajan 55dB keskiäänitaso(LAeq)  ulottuu noin nykyisen 
leipomorakennuksen puolenvälin tasolle ja yöajan 50dB keskiäänitaso(LAeq)  ulottuu 
leipomorakennuksen eteläosan tasolle.  Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista 
todetaan mm. ; asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50dB. Sisätiloissa 
ohjearvot ovat päivä 35 ja yö 30dB.  
 
Lisäksi tiesuunnittelun yhteydessä on laadittu arkeologinen inventointi sekä 
kulttuuriympäristöselvitys. Suunnittelualueelle ei varsinaista inventointia ole tehty.  

Kaavatyön aikana laaditaan arkeologinen inventointi sekä meluselvitys suunnitellun maankäytön 
perusteella. 

 

3. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan viranomaisille tiedoksi. Järjestetään 
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu tarvittaessa. Luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa aineistot 
toimitetaan viranomaisille, pyydetään lausunnot ja käydään tarvittavat viranomaisneuvottelut. 
 
 

4. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

Kaavoitustyössä arvioidaan asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön, sosiaaliseen ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen, maisemaan, rakennettuun ympäristöön. Alueella on voimassa 
oikeusvaikutteinen yleiskaavaa ja kaavaa arvioidaan myös yleiskaavan tavoitteiden näkökulmasta. 
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5. 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. 
 
Alustavasti on osallisiksi katsottu: 
 

- 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 

- Ikaalisten Vesi Oy 
- Pirkanmaan liitto 
- Pirkanmaan ELY -keskus 
- Pirkanmaan maakuntamuseo  
- Tampereen aluepelastuslaitos 
- Energia ja teleyhtiöt 
- Yhdistykset ja järjestöt 

 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 
kaavasta mielipiteensä. 
 
 

6. KAAVOITUKSEN ETENEMINEN, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ 

ALUSTAVA AIKATAULU 

6.1 Tiedottaminen  

Kaavan eri vaiheista tiedotetaan kuulutuksilla UutisOiva paikallislehdessä ja kaupungin 
ilmoitustaululla osoitteessa Kolmen airon katu 3 sekä kaupungin Internet-sivuilla.  
 

6.2 Kaavan vireilletulo 

Vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta 2017 tiedottamisen yhteydessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavaprosessin ajan.  OAS toimitetaan 
alueen ja naapurialueiden maanomistajille sekä viranomaisille kirjeitse. Aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu järjestettiin maaliskuussa 2017.  
 

6.3 Valmisteluvaiheen kuuleminen (alustava aikataulu on kevättalvi 2018). 

Ympäristölautakunta päättää kaavaluonnoksen sekä muun valmisteluvaiheen aineiston 
nähtäville asettamisesta. Aineistot pidetään samanaikaisesti nähtävänä kaupungin teknisten 
palvelujen yksikössä, Kolmenaironkatu 3 sekä kaupungin Internet- sivuilla.  Osalliset ja 
kuntalaiset voivat esittää nähtävänä olevasta aineistosta mielipiteitä, jotka tulee toimittaa 
kaupunkiin ennen nähtävänä olon päättymistä. 
 
Luonnoksista pyydetään viranomaislausunnot. Kaavaluonnoksista muokataan kaavaehdotus. 
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6.4 Kaavaehdotus (alustava aikataulu on kesä 2018) 

Kaupunginhallitus päättää, Ympäristölautakunnan esityksestä, kaavaehdotuksen asettamisesta 
nähtäväksi 30. päiväksi.  Aineistot pidetään samanaikaisesti nähtävänä kaupungin teknisten 
palvelujen yksikössä, Kolmenaironkatu 3 sekä kaupungin Internet- 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. Tarvittaessa tehdään kaavaan vähäisiä muutoksia. 
 

6.5 Hyväksyminen (alustava aikataulu on loppukesä 2018) 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan ympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen 

esityksestä.  

 

6.6 Kaavan voimaantulo 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella. 

 

 

7. YHTEYSTIEDOT 
 

Ikaalisten kaupungin tekniset palvelut / Kaavoitus, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.  

Kaavoitusta hoitaa kaavoitusarkkitehti Esko Hyytinen p. 044-7301263, sähköposti 

etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi 


