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KAAVASELOSTUS KOSKEE 13.9.2018 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.  

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

IKAALISTEN KAUPUNKI  

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVAN MUUTOS  

Rahkolan kaupunginosan (3) puistoalue sekä liittyvä kortteli 5 ja osa korttelia 4. 

 

Asemakaavan muutos koskee Ikaalisten kaupungin Rahkolan kaupunginosan (3) osaa 

korttelista 4, korttelia 5 sekä siihen liittyvää puistoaluetta. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu Ikaalisten kaupungin Rahkolan kaupunginosan (3) 

osa korttelista 4. 

 

 

Ikaalisten kaupungin edustaja: Esko Hyytinen 

  Kaavoitusarkkitehti  

 

 

Laatija: Sweco Ympäristö Oy  

 

 

  Maritta Heinilä Maria Kirveslahti 

  Osastopäällikkö  Kaavasuunnittelija 

  Arkkitehti, YKS-506 Insinööri (AMK) 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijoittuu Rahkolan (3) kaupunginosaan ja koskee puistoaluetta, korttelia 5 

ja osaa korttelista 4. Kortteli rajoittuu idässä Ikaalisten sisääntulotiehen, pohjoisessa Vanha 

Tampereentiehen ja lännessä Eino Salmelaisen katuun sekä Koulunpolkuun.  Tarkastelu-

alueella sijaitsee Valkean ruusun koulu, nykyinen liikuntahalli, osa vanhasta koulusta, 

asuinrivitalo, Valkean ruusun päiväkoti, Ikaalisten työpaja sekä hiekkapallokenttä ja ns. 

Ässä-kenttä.  Kaavamuutosalueen pinta-ala on 4,0 hehtaaria. 

  

  

Kuva: 1 Suunnittelualueen sijainti 
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1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 

Asemakaavan nimi: Liikuntahallin asemakaavan muutos. Rahkolan kaupungin-

osan (3) puistoalue sekä liittyvä kortteli 5 ja osa korttelia 4. 

Asemakaavalla on osoitettu korttelialuetta opetustoimintaa palveleville rakennuksille. Alu-

eelle voi rakentaa lisäksi lasten päivähoito- ja urheilutoimintaa palvelevia rakennuksia sekä 

toiminnan kannalta välttämättömiä asuntoja. Rakennusoikeutta on osoitettu 17915 kem2. 

Kaavamuutoksella tarkastellaan uuden liikuntahallin sijoittumista ja sitä ympäröivää laa-

jempaa kokonaisuutta, jossa mm. huomioidaan alueen toteutunut rakentaminen, rakennus-

oikeus uudelle liikuntahallille ja mahdollinen tulevaisuuden tarve lisärakentamiselle.  Alu-

eella on voimassa vuonna 1979 vahvistettu asemakaava.  Kaavamuutosalue on kaupungin 

omistuksessa. 
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1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 
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1.1 Tunnistetiedot .............................................................................................................................. 2 
1.2 Kaava-alueen sijainti .................................................................................................................... 3 
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3 LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................ 7 
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3.2 Suunnittelutilanne....................................................................................................................... 12 
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4.3 Asemakaavan tavoitteet ............................................................................................................. 17 
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5.1 Kaavan rakenne ......................................................................................................................... 20 
5.2 Aluevaraukset ............................................................................................................................ 20 
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5.4 Kaavan vaikutukset .................................................................................................................... 21 
5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset .................................................................................................. 22 
5.6 Nimistö ...................................................................................................................................... 22 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ...................................................................................... 22 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus ............................................................................................................. 22 
6.3 Toteutuksen seuranta ................................................................................................................. 22 

 

1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 26.6.2018 

2. Asemakaavan seurantalomake  
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

- Ikaalisten kaupunginhallitus päätti asemakaavan laatimisesta 11.6.2018. 

- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 

26.6.2018. 

- Kaupunki on kuuluttanut kaavan vireille tulosta ja OAS:n nähtävilläolosta 28.6.2018. 

- Asukastilaisuus järjestettiin luonnosvaiheessa 4.9.2018 klo 17-18.30 osoitteessa 

Kolmen airon katu 3, neuvotteluhuone 2. krs.  

- Asemakaavan 10.8.2018 päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) on ollut nähtä-

villä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30.8.-12.9.2018  

- Viranomaistyöpalaveri pidettiin 6.9.2018.  

- Kaavaehdotus on päivätty _._.201_ ja se on käsitelty kaupunginhallituksessa 

_._.201_ nähtäville asettamista varten. Kaavaehdotus oli nähtävillä _._. – _._.201_.   

- Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan ja esitti sen edelleen kaupunginvaltuus-

tolle hyväksyttäväksi _._.201_ § _. 

- Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan _._.201_ § _. 

- Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu _._.201_. 

2.2 ASEMAKAAVA 

Asemakaavassa alue on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-

eeksi.   

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. Toteuttamista seuraa kaupun-

gin rakennusvalvontaviranomainen.  
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue koostuu pääasiassa julkisten palveluiden rakennuksista ja niiden hoide-

tuista piha-alueista. Alueelle sijoittuvat nykyinen liikuntahalli, Valkean ruusun koulu ja päi-

väkoti, osa vanhaa koulua, Ikaalisten työpaja, ns. Ässä-kenttä, hiekkapallokenttä ja alueen 

pohjoisosassa sijaitseva asuinrivitalo.  

 

Kuva: 2 viistokuva alueesta vuodelta 2018 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Topografia ja maaperä 

Maasto laskee loivasti lounaaseen. Alueen maaperä on karkeaa hietaa. 

Luonnonolot ja maisema 

Suunnittelualue on rakennettu, eikä siellä juuri ole luonnontilaista ympäristöä. Rakentamat-

tomat alueet ovat pääasiassa hoidettua piha-aluetta. Liikuntahallin eteläpuoleiseen tontin-

osaan jää hieman puustoista aluetta, joka liittyy alueen eteläpuolelle jäävään puistoaluee-

seen. Työpajarakennuksen pihassa on ollut lampi, joka on täytetty 1980-luvulla. 

Pohjavesi ja pintavedet  

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Hei-

nistö) sijaitsee Ikaalisten keskustasta noin 2 km länteen Kilvakkalan kyläalueella. 

nykyinen 

liikuntahalli 

Valkean 

ruusun 

koulu 
osa vanhaa koulua 

asuinrivitalo 

Valkean 

ruusun 

päiväkoti 

Ikaalisten 

työpaja 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne, väestö, kaupunkikuva ja palvelut  

Suunnittelualueen ja lähiympäristön yhdyskuntarakenne on verrattain tyypillistä pienen 

kaupungin keskustaajama-aluetta, jossa ympäristö koostuu omakotitaloista ja väljään ra-

kennetuista asuinkerrostaloista. Rakennuskanta on pääasiassa matalaa ja koostuu eri-ikäi-

sistä rakennuksista. Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee Vanha Tampereentie, joka 

jatkuu Valtakatuna Ikaalisten Vanhan Kauppalan läpi. Tielinjaus on kaupungin keskustan 

pääkatu, jonka varrelle julkinen rakentaminen ja liikekiinteistöt ovat pääosin sijoittuneet. 

Vanhaa Tampereentietä rajaavat lehtipuurivit sekä kapeahkot pysäköintialueet. Rakennuk-

set ovat sijoittuneet väljästi pääsääntöisesti kadun suuntaisesti. Suunnittelualue sijaitsee 

keskustaajaman keskipisteessä.  

Asukkaita suunnittelualueella on vain pohjoisosan yksittäisessä rivitalossa. Suunnittelualu-

eella sijaitsee julkisista palveluista koulu, päiväkoti, liikuntahalli kenttineen sekä Ikaalisten 

työpaja. Alue sijaitsee kaupungin keskustassa, joten myös muut palvelut sijaitsevat käve-

lyetäisyydellä. 

Nykyinen rakennuskanta, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot  

Suunnittelualueen rakennuskanta koostuu eri-ikäisistä rakennuksista. Kaikki rakennukset 

ovat yksi- tai kaksikerroksisia. Rakennuskantaa ei ole suojeltu. 

Vanhin rakennus on 1940-luvulla rakennettu jälleenrakennuskaudelle tyypillinen rapattu 2- 

kerroksinen rakennus, joka oli todennäköisesti alkujaan teurastamo ja toimii nykyään työ-

pajana. Rakennusta muutettu vuonna1958 Ikaalisten Silkki Oy:n kutomokouluksi. Samalla 

rakennusta korotettiin yhdellä kerroksella, jolloin rakennuksen toiseen kerrokseen tuli mm. 

asuntoja. Lupapiirustukset on laatinut vuonna 1957 Porin Puuvilla Oy:n rakennustoimis-

tosta arkkitehti Olof Küttner. Porin Puuvilla Oy:n Ikaalisten tehdasrakennus otettiin käyttöön 

vuonna 1961 n. puolen kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Vuonna 1973 kiinteistö on 

muutettu ja kunnostettu Ylisen keskuslaitoksen kehitysvammaisten työ- ja opetustilaksi 

(päivähoitotila), missä käytössä rakennus toimi ainakin 1980-luvulle.  

Kellariosa julkisivusta on maalattu ruskealla, muutoin julkisivu on rapattu vaaleanpunai-

seen taittuvalla vaalean ruskealla sävyllä. Harjakatossa on avoräystäät. 



   

 

 

 

  9 

 

 

Kuva: 3 Työpajarakennus 

Vanha alakoulu ja nykyisin asuinrivitalona toimiva entinen opettajien asuntola on raken-

nettu 1950-luvun lopulla. Lupapiirustukset ovat vuodelta 1957 ja ne ovat arkkitehti Erkki 

Heloman laatimat. Molempien rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytetty 

punatiiltä.  

Laadukkaasti suunniteltu alakoulurakennus on säilynyt ulkoapäin hyvin alkuperäisessä 

asussaan ja tuo pihapiiriin kerroksellisuutta yhdessä entisen opettajain asuntolan kanssa. 

Vanhan alakoulun päätyjulkisivut ovat punatiiltä. Pääsisäänkäynnin puoleisella pitkällä jul-

kisivulla rakennuksen horisontaalisuutta korostaa nauhamainen ikkunarivi ja vihreäksi 

maalatut julkisivupellit. Takapihan puolella pitkä julkisivu on tiiltä ja symmetrisesti harvak-

seltaan sijoitettuja ikkunoita. Alakoulun ikkunoiden puitteet on maalattu okralla ja valkoi-

sella. Räystäättömässä rakennuksessa on pääosin epäsymmetrinen harjakatto, osittain 

murrettu harjakatto. Kate on vihreää peltiä. Perustukset ovat harmaata betonia.  
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Kuva: 4 kuvia vanhasta alakoulusta  

Nykyisin asuinrivitalona toimiva entinen opettajien asuntola kuuluu korttelialueen 1950-lu-

vun koulukokonaisuuteen. Punatiilinen rivitalo on yksitasoinen. Harjakatto on katettu vihre-

ällä pellillä. Rakennuksessa on alun perin ollut kuusi opettajan asuntoa. 

 

Kuva: 5 entinen opettajien asuntola, nykyinen asuinrivitalo 

Liikuntahallin pääasiallinen julkisivumateriaali on myös punatiiltä. Halli on rakennettu 1982 

ja sen on suunnittelut kaupungininsinööri Tarmo Törmä. 

 

Kuva: 6 Nykyinen liikuntahalli 
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Vuonna 2013 valmistuneen päiväkodin on suunnittelut rakennusarkkitehti Jyrki Kihlakoski 

ja vuonna 2017 valmistuneen koulurakennuksen Tilatakomo. 

 

Kuva: 7 Valkean ruusun koulu 

Muinaisjäännökset 

Alueelta ei ole tiedossa rekisteröityjä muinaisjäännöksiä. (Muinaisjäännösrekisteri 

2.7.2018, Museovirasto). Kelminselän ja Isoselän rannoilla Kilvakkalassa on runsaasti tie-

dossa olevia muinaisjäännöksiä, mutta kaupungin keskustaajamasta on tehty löytöjä vain 

koillis- ja luoteisrannoilta. 

 

Kuva: 8 Muinaisjäännökset opaskartalla. (© Ote paikkatietoikkuna.fi 27.7.2018) 

Liikenne 

Kaava-alueelle on nykytilanteessa kulkuyhteys Koulunpolkua, Eino Salmelaisen katua ja 

Vanha Tampereentietä pitkin. Alueen itäpuolella sijaitsee Ikaalisten sisääntulotie Kolmos-

tieltä, jolla kulkee keskimäärin 3600 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Kevyen liikenteen väylät 

Suunnittelualuetta ympäröi kattava kevyen liikenteen verkosto. Sekä Vanhan Tampereen-

tien että Ikaalisten sisääntulotien varrella on molemmin puolin kevyen liikenteen väylä. Eino 

Salmelaisen kadun ja Rinteenmutkantien itäpuolella kulkee myös kevyelle liikenteelle ka-

dusta korotuksella erotettu väylä. 
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Julkinen liikenne 

Suunnittelualueelle on mahdollista saapua joukkoliikenteellä linja-autolla, pysäkit sijoittuvat 

suunnittelualueen pohjoispuolelle Vanhan Tampereentien varteen ja eteläpuolelle Rinteen-

mutkankadun ja Ikaalisten sisääntulotien risteyksen tuntumaan. 

   

Kuva: 9 Ote liikenneviraston paikkatietopalvelimesta 31.7.2018, karttaotteessa vasemmalla on 

esitetty valtion tieosuuksien kevyen liikenteen väylät ja oikealla alueen joukkoliikenteen py-

säkit 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueella on kunnallistekninen verkosto. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa suojelu- tai häiriöalueita tai -koh-

teita.  

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, mutta osa alueista on 

vuokrattu yksityiselle. 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaava  

Uusi kokonaismaakuntakaava (Pirkanmaan maakuntakaava 2040) on hyväksytty maakun-

tavaltuustossa 27.3.2017. Maakuntahallitus päätti myös kaavan voimaatulosta ennen kaa-

van lainvoimaisuutta.  Hyväksymispäätöksestä jätettiin keväällä 2017 Hämeenlinnan hal-
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linto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta, joista osan hallinto-oikeus päätti hyväksyä. Valituk-

set eivät koske suunnittelualuetta. Pirkanmaan maakuntahallitus on päättänyt 18.6.2018 

valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen alueena, C. Merkintä sisältää 

keskustamaisen asumisen, keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen 

alueet, niihin liittyvine puistoineen ja liikennealueineen.  

C-merkinnän suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskun-

tarakenteen eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja monipuoli-

suus, yhteydet seudullisille virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toiminta-

edellytykset sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. Alu-

een suunnittelussa on turvattava kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen. 

 

Kuva: 10 Ote Pirkanmaan Maakuntakaava 2040:sta (lähde: Pirkanmaan liitto). Asemakaavoi-

tettavan alueen sijainti osoitettu nuolella 

Yleiskaava 

Keskeisen alueen osayleiskaava (Keskusta, Kylpylä, Kilvakkala, Teikangas) on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 27.9.2005 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavassa suun-

nittelualue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueena (PY), urheilu- ja virkistys-

palvelujen alueena (VU) sekä Keskustatoimintojen alueena (C). 
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Kuva: 11 Ote osayleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti punaisella ympyrällä 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 18.6.1979 hyväksytty asemakaava. Kaavassa nykyisen 

hiekkakentän ja Ässä-kentän alue on osoitettu istutettavaksi puistoalueeksi, jonka keskelle 

on osoitettu palloilukenttä. Koulun alue on osoitettu opetustoimintaa ja urheilutoimintaa pal-

velevien rakennusten korttelialueena (YOU), tehokkuusluku e=0.40 ja kerroslukumäärä II.  

Päiväkodin alue on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena, te-

hokkuusluku e=0.40 ja kerroslukumäärä II.   
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Kuva: 12 Ote asemakaavasta 

Rakennusjärjestys 

Ikaalisissa on voimassa rakennusjärjestys, joka on tullut voimaan 1.6.2014.  

Pohjakartta 

Pohjakartta on vektorimuotoinen kaavoituksen pohjakartta kartta ja sitä ylläpidetään kau-

pungin toimesta. 

Rakennuskiellot, suojelupäätökset 

Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.  

Alueelle lähtökohtavaiheessa tai aiemmin laaditut selvitykset 

Aiempien kaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta 

mahdollisesti osoitetut kohteet tai alueet (maisema, rakennus- ja luonnonsuojelu, muinais-

muistot) huomioidaan kaavan laadinnassa. Kaavahankkeeseen liittyen ei ole laadittu eril-

lisselvityksiä. Erillisselvitysten laadinnan tarve tarkentuu asemakaavan aloitus- ja valmis-

teluvaiheessa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT 

PÄÄTÖKSET 

Kaavoitukseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Ikaalisten kaupunginhallitus päätti käyn-

nistää asemakaavan laatimisen 11.6.2018 §67. 

Hanke sisältyy kaupungin strategian toimeenpano-ohjelmaan yksittäisenä tilasuunnitel-

mana. Liikuntahallihanketta on tarkasteltu kolmen päävaihtoehdon kautta: uudisrakennus, 

liikuntahallin peruskorjaus ja peruskorjaus/laajennus. Kaupunginhallitus päätti 11.6.2018, 

että liikuntahalli toteutetaan uudisrakentamishankkeena siten, että rakennus sijoittuu alu-

eella olevalle hiekkakentälle. Samalla kaupunginhallitus päätti asemakaavan muuttami-

sesta uudisrakentamista varten.  

Kaavamuutoksella on tarkoituksenmukaista tarkastella laajempaa kokonaisuutta, jossa 

mm. huomioidaan alueen toteutunut rakentaminen, rakennusoikeus uudelle liikuntahallille 

ja mahdollinen tulevaisuuden tarve lisärakentamiselle.  

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.2.1 Osalliset 

Alustavasti osallisiksi on katsottu: 

• Kaava-alueen ja näihin rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat sekä lähi-

alueen 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 

4.2.2 Vireilletulo 

Kaupunki on kuuluttanut kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

28.6.2018.  
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4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus, viranomaisyhteistyö  

Pvm Osallistuminen, vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö 

19.6.2018 Aloitusneuvottelu, johon osallistuivat 

kaupungin ja konsultin edustajat. Kes-

kustelua kaava-alueesta ja tavoitteista.  

 

28.6.2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(MRL 63 §). OAS pidetään nähtävillä 

kaupungintalolla kaavan laadinnan ajan.  

Kaupunki on lähettänyt OAS:n tiedoksi 

viranomaisille. 

28.6.2018 Vireilletulo  

10.8.2018 Kaavaluonnos 

Kaavaluonnos käsitellään ympäristölau-

takunnassa, jonka jälkeen se asetetaan 

julkisesti nähtäville (MRL 62§, MRA 

30§). Luonnoksesta on mahdollista jät-

tää lausuntoja ja mielipiteitä. Saatu pa-

laute käsitellään ja niihin laaditaan vasti-

neet.   

Asukastilaisuus järjestettiin luonnosvai-

heessa 4.9.2018 klo 17-18.30 osoit-

teessa Kolmen airon katu 3, neuvottelu-

huone 2. krs. 

 

Luonnos toimitetaan viranomaisille tie-

doksi. 

13.9.2018 Kaavaehdotus 

Tavoitteen mukaan asemakaavaehdo-

tus käsitellään ympäristölautakunnassa 

18.9.2018 ja kaupunginhallituksessa 

24.9.2018, jonka jälkeen se asetetaan 

julkisesti nähtäville (MRL 62§, MRA 

30§). Kaavaehdotuksesta on mahdol-

lista jättää lausuntoja ja muistutuksia. 

Saatu palaute käsitellään ja niihin laadi-

taan vastineet.   

 

Ehdotus toimitetaan viranomaisille lau-

sunnolle ja/tai käydään viranomaisneu-

vottelu. 

_._.2018 Hyväksyminen 

Tavoitteen mukaan hyväksymisaineisto 

käsitellään ympäristölautakunnassa 

6.11.2018, kaupunginhallituksessa ja 

kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 

 

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.3.1 Kunnan asettamat tavoitteet 

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan uusi liikuntahalli sijoitetaan nykyi-

selle yleiskaavan VU-alueelle ja voimassa olevan asemakaavan palloilukentälle osoitetulle 

UP-alueelle. Alueelle kulku tapahtuisi pohjoisesta Vanhan Tampereentien kautta, joka on 

katualuetta.  
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Kaavatyön käynnistymisen yhteydessä järjestetyn aloituspalaverin yhteydessä kaupungin 

virkamiehistä koostuva työryhmä näki tarpeen tutkia liikuntahallin tarkempaa sijoittumista 

tontilla vielä tarkemmin mm. päiväkodin sijainti ja Vanhan Tampereentien varren kaupun-

kikuvalliset tavoitteet huomioiden.  

Kunnan tavoitteisiin kuuluu myös, että asemakaavamuutoksessa tarkistetaan myös koulun 

ja päiväkodin rakennusalat ja kerrosalaoikeudet ja esitetään niille mahdolliset tulevaisuu-

den laajentamisvarat. Koulun mahdollinen laajentaminen tulisi tapahtumaan alustavien 

suunnitelmien mukaan siipien suuntaisesti. Entinen opettajien asuntola halutaan asuinkort-

telin sijaan jatkossakin esittää osaksi YO-korttelialuetta, jolloin aluetta voidaan tarpeen mu-

kaan muuntaa jatkossa esimerkiksi koulun laajenemistarpeisiin. 

Palloilukenttä on hiekkapinnalla ja se on nykyisin eri palloilulajien käytössä (esim. pesä-

pallo ja jalkapallo). Hiekkakentän pohjoispuolella on ns. ässä-kenttä, S-ryhmän sponso-

roimana rakennettu pieni monitoimikenttä. Tarpeen mukaan monitoimikenttä siirretään uu-

delle sijainnille liikuntahallin rakentamisen myötä.  

4.3.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaavoitus 

Kunnan tavoitteet asemakaava-aluetta koskien ovat linjassa maakuntakaavan kanssa. Voi-

massa olevasta maakuntakaavasta ei ole johdettavissa muita erityisiä tavoitteita asema-

kaavaan. 

Yleiskaavoitus  

Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), 

urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU) sekä keskustatoimintojen alueeksi (C).  

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa uusi liikuntahalli osayleiskaavassa osoite-

tulle urheilu- ja virkistyspalveluiden (VU) aluevarausmerkinnän kanssa. Tässä suhteessa 

asemakaavan tavoitteet ovat osittain ristiriidassa yleiskaavan VU-aluevarausmerkinnän 

kanssa, sillä merkinnässä mainitaan, että alueelle on sallittu vain vähäinen urheilu- ja vir-

kistystoimintaan liittyvä rakentaminen. Ristiriitaa ei nähdä kovin isona, sillä liikuntahalli kui-

tenkin palvelee urheilutoimintaa ja alueella sijaitsevat ulkoliikuntatoiminnot sijoitetaan alu-

een sisäisesti uudelleen. Muutoin asemakaavan muutos on osayleiskaavan tavoitteiden 

mukainen. 

Asemakaavoitus  

Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu opetustoimintaa palvelevien ra-

kennusten korttelialuetta, opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-

etta sekä istutettava puistoalue, jonka keskelle on osoitettu pallokenttä.  

Nyt laadittavalla asemakaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa liikuntahalli nykyisen hiek-

kakentän paikalle. Uuden liikuntahallin valmistuttua hiekkakenttä sijoittuu nykyisen liikun-

tahallin paikalle. Myös niin sanotun ässä-kentän sijaintia tarkistetaan. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet  

Suunnittelualue on rakennettu. Nykyiset toiminnot säilyvät alueella, mutta alueiden käyttö-

tarkoitukseen ja rajaukseen on tarve tehdä muutoksia.   
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4.3.3 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet 

Tavoitteita täydennetään tarvittaessa kaavan laadinnan aikana.   

 

Viranomaistyöpalaveri kaavaluonnoksesta 6.9.2018 

Pirkanmaan maakuntaliitto ei nähnyt tarpeelliseksi osallistua viranomaistyöpalaveriin ja ei 

näe tarvetta lausua luonnoksesta. 

Viranomaistyöpalaveriin 6.9.2018 osallistuneet Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan 

maakuntamuseo antoivat kommenttinsa kaavaluonnoksesta neuvottelussa, eivätkä näh-

neet tarvetta erikseen lausua luonnosvaiheessa.  

Pirkanmaan ELY-keskus: ELY-keskuksella ei ole enää lausuttavaa osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelmasta. Kaavan ehdotusvaiheeseen nähtävillä olevaa kaavaluonnosaineistoa tu-

lisi täydentää tarkastelemalla 50-luvun koulun arvoja ja kaupunkikuvaa. Koulurakennuksilla 

on yleensä kulttuurihistoriallista arvoa ja tällä hetkellä ajan trendinä on nopeat ratkaisut ja 

rakennusten purkaminen.  

Kaava-alueen osalta tulisi myös selvittää, onko alueella mahdollisesti pilaantuneita maita. 

Ikaalisten sisääntulotie on muuttumassa katualueeksi ja Vanha Tampereentien ja sisään-

tulotien risteykseen kaava-alueen koillisnurkkaan on suunnitteilla liikenneympyrä. Liiken-

neympyrän tilantarve on syytä huomioida kaavassa. 

Pirkanmaan maakuntamuseo: Maakuntamuseon näkökulmasta 1950-luvun koulun arvot 

tulisi selvittää tarkemmin ja kenties rajata rakennusala tiukemmin rakennuksen ympärille. 

Koulu sijaitsee merkittävän sisääntuloreitin varrella, joten sen kaupunkikuvallinen arvo tulisi 

kuvata. Samoin tulisi miettiä uudisrakennuksen sopimista olemassa olevaan rakennuskan-

taan ja kaupunkikuvaan. 

Kaupungin tulisi tulevaisuudessa tarkastella kaupungin moderni rakennusperintö keskusta-

alueella kokonaisuutena. Kaavahankkeen aikataulu ei kuitenkaan mahdollista tämän kal-

taisen selvityksen laatimista. Mahdollisesti arvoja sisältävien 1940- luvun työpajarakennuk-

sen sekä 1950- luvun vanhan koulurakennuksen rakennusalat on asemakaavassa rajattu 

tarkoin. Tiedossa ei ole rakennusten mahdollisia suojeluarvoja heikentäviä toimenpiteitä. 

Kaupunkikuvaa ja rakennusten ominaispiirteitä on kuvattu kaavaselostuksessa.  

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita. Alueen koillisnurkkaan 

suunnitteilla oleva liikenneympyrä on huomioitu kaavan laadinnassa eikä se tarvitse suun-

nittelualueelta lisätilaa.  

Muut osallisten kannanotot: 

Kaavaluonnoksesta saatiin yksittäinen lähiasukkaan mielipide, jossa pyrittiin huomioimaan 

Koulupolun turvallisuus ja olemassa olevan hiekkapohjaisen urheilukentän monikäyttöi-

syys ja tarpeellisuus myös tulevaisuudessa. 

Kaavamuutos mahdollistaa uuden liikuntahallin rakentamisen. Nykyinen liikuntahalli on tar-

koitus purkaa tulevaisuudessa, jolloin nykyistä vastaavalle hiekkapohjaiselle urheiluken-

tälle jää tilaa kaava-alueen eteläosiin. Uuden liikuntahallin pysäköinti on tarkoitus järjestää 

pääasiassa alueen pohjoisosaan, mikä rauhoittaa Koulupolun ajoneuvoliikennettä. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Asemakaavalla osoitetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-4). 

Muita alueita ei osoiteta. Korttelialueen pinta-ala on 3,9811 hehtaaria.  

Palvelut 

Alue säilyy jatkossakin opetus- ja lasten päivähoitotoiminnan sekä urheilupalveluiden käy-

tössä. 

5.2 ALUEVARAUKSET 

Korttelialueet 

YO-4  Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

Korttelialueelle on osoitettu yksi tontti. Korttelialueen pinta-ala on 3,9811. Kerrosluvuksi on 

osoitettu II ja tonttitehokkuudeksi e=0,45, jolla kokonaisrakennusoikeutta tulee yhteensä 

17915 k-m2. 

Kaavamääräys: 

Korttelialueelle saa koulu- ja muiden opetustilojen lisäksi rakentaa lasten päivähoito- ja ur-

heilutoimintaa palvelevia rakennuksia sekä toiminnan kannalta tarpeellisia asuntoja. Tontti 

on pidettävä puistomaisessa kunnossa. 

Muut alueet: 

Muita alueita ei osoiteta. 

5.3 ASEMAKAAVAN SUHDE YLEISKAAVALLE ASETETTUIHIN SISÄLTÖVAATIMUKSIIN  

Asemakaavamuutoksella osoitetaan uusi liikuntahalli voimassa olevassa osayleiskaa-

vassa osoitetulle urheilu- ja virkistyspalveluiden (VU) alueelle. Tässä suhteessa asema-

kaavan tavoitteet ovat osittain ristiriidassa yleiskaavan VU-aluevarausmerkinnän kanssa, 

sillä merkinnässä mainitaan, että alueelle on sallittu vain vähäinen urheilu- ja virkistystoi-

mintaan liittyvä rakentaminen. Muutoin asemakaavan muutos on osayleiskaavan tavoittei-

den mukainen. 

Koska asemakaavamuutos poikkeaa osittain alueen suunnittelua ohjaavasta Keskeisen 
alueen osayleiskaavasta (KV 27.9.2005), on asemakaavaa laadittaessa huomioitu myös 
MRL:n 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset:  
 
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;  
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;  
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä ener-
gia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvaro-
jen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;  
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön;  
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;  
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;  
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä  
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.  
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Asemakaavan toiminnot tukeutuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen eivätkä ai-

heuta yhdyskuntarakenteessa muutoksia. Suunnittelualueella sijaitsevat ja sinne osoitetut 

uudet toiminnot tukevat palveluiden kehittymistä ja säilymistä yhdyskuntarakenteen kan-

nalta edullisella alueella.  

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajaman keskipisteessä ja sen saavutettavuus 

on erinomainen koko taajama-alueelta eri kulkuneuvoin. Tämä mahdollistaa palveluiden 

saavutettavuuden eri väestöryhmät huomioiden. 

Alueella on olemassa oleva katu- ja vesihuoltoverkosto mihin uudetkin toiminnot voidaan 

liittää.  

Asemakaavalla tuetaan kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sijoittamalla koulu-, 

päiväkoti- ja liikuntapalveluita muiden palveluiden läheisyyteen kaupungin keskustaaja-

maan. Asemakaava-alueen toiminnot tuovat asiakasvirtoja alueelle eri vuorokauden ai-

koina. Koulu- ja päiväkodin osalta elinkeinoelämää tukevat asiakasvirrat ajoittuvat aamu- 

ja iltapäivään, kun taas liikuntahalli mahdollistaa iltaan jatkuvan asiakasliikenteen. 

Rakentaminen ei edellytä muutoksia luonto-olosuhteisiin. 

Yleiskaavassa osoitettuun verrattuna asemakaavan ratkaisut eivät heikennä merkittävästi 

rakennetun ympäristön, maiseman tai luonnonympäristön arvoja.  

Asemakaava ei vähennä olemassa olevien virkistysalueiden tai ulkoilureittien määrää. Voi-

massa olevassa osayleiskaavassa suunnittelualueen länsipuolelle on esitetty pohjois-ete-

läsuuntainen virkistysalue, jota asemakaava ei kuitenkaan toteuta.  

 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.4.1 Asemakaavan suhde voimassa olevaan yleiskaavaan  

Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualueen keskelle on osoitettu urheilu ja virkis-

tyspalveluiden aluetta (VU). Nyt laadittavassa kaavamuutoksessa alue on osoitettu liikun-

tahallin rakennuspaikaksi. Eri kaavatasoilla osoitettu maankäyttö poikkeaa toisistaan, 

mutta ei merkittävästi, sillä alue on kummassakin tarkoitettu urheilutoimintaa varten. Kaa-

vatasojen välinen ero on lähinnä rakennusten ja kentän sijainnissa. Asemakaavalla hiek-

kakenttä siirtyy nykyisen liikuntahallin paikalle, kun uusi liikuntahalli on valmistunut. Katso 

tarkemmin kohta Asemakaavan suhde yleiskaavalle asetettuihin sisältövaatimuksiin. 

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön 

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kaava 

mahdollistaa nykyisen rakennuskannan käytön nykyistä liikuntahallia lukuun ottamatta. Ny-

kyistä liikuntahallia on mahdollista käyttää siihen asti, kunnes uusi on valmistunut.  

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaisjäännöksiä. 

Olemassa olevat kunnallistekniset verkostot on huomioitu asemakaavassa. 

5.4.3 Vaikutukset maisemaan ja luontoon 

Alue lähes täysin rakennettua piha- ja urheilukenttäaluetta, eikä siellä juurikaan ole luon-

nontilaista ympäristöä tai erityisiä maisemallisia arvoja. 

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan tai luontoon. 
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5.4.4 Vaikutukset talouteen 

Uuden liikuntahallin rakentaminen aiheuttaa kustannuksia. Toisaalta kustannuksia aiheu-

tuisi myös nykyisen liikuntahallin kunnostamisesta, jolloin kunnostamisajaksi olisi lisäksi 

tarve väistötiloille. Liikuntapalveluiden kehittäminen ja laadukas rakentaminen vahvistavat 

Ikaalisten keskustan vetovoimaisuutta, millä on pitkällä aikavälillä suotuisa vaikutus talou-

teen. Kaupunki on hakemassa valtiolta rahoitusta liikuntahallin rakentamiseksi. 

Kaava ei edellytä katujen tai verkostojen rakentamista.  

5.4.5 Sosiaaliset vaikutukset 

Asemakaavamuutoksen toteutumisella ei ole erityisiä vaikutuksia alueen sosiaaliseen ra-

kenteeseen.  

5.5 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä. 

5.6 NIMISTÖ 

Kaavalla ei osoiteta uutta nimistöä. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.  

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Alue toteutuu kaupungin toimesta kaavamuutoksen saatua lainvoiman.  

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Kaavan toteutusta seuraa Ikaalisten kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. 

 

Tampereella 13.9.2018 

Sweco Ympäristö Oy 
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