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1. SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue sijoittuu Rahkolan (3) kaupunginosaan ja koskee osaa korttelista 16. Kortteli
rajoittuu lännessä Eino Salmelaisen katuun, etelässä Vainiokatuun ja pohjoisessa
Rinteenmutkatiehen.  Tarkastelualue on rakentamatonta peltoa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on
6819 m2.

Kuva 1 ja 2. Kaava-alueen sijainti.
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ALUEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

SASKY koulutuskuntayhtymällä on tarve autopaikoille Eino Salmelaisen kadun varrella. SASKY ja
korttelissa 16 sijaitsevan kiinteistön 143-406-12-7 omistaja ovat esittäneet kiinteistön käyttämistä ja
rakentamista pysäköintialueeksi.

Ympäristölautakunta käsittelee 18.6.2019 asemakaavasuunnittelun käynnistämistä.

Pysäköintialuehankkeen toteuttaminen edellyttää vähäisen asemakaavamuutoksen laatimista
Rahkolan kaupunginosan korttelissa 16, kiinteistöjen 143-406-12-7 ja 143-406-12-5 alueella.

2. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT JA LAADITTAVAT
SELVITYKSET

2.1 Valtakunnalliset tavoitteet
Alueella ei ole valtakunnallisia erityistavoitteita.

2.2 Maakuntakaava

Kokonaismaakuntakaava (Pirkanmaan maakuntakaava 2040) on saanut lainvoiman 24.4.2019.
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
yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja
monipuolisuus, yhteydet seudullisille virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
toimintaedellytykset sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen.
Alueen suunnittelussa on turvattava kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen.

Kuva 3. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta.
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2.3 Yleiskaava

Keskeisen alueen osayleiskaava (Keskusta, Kylpylä, Kilvakkala, Teikangas) on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 27.9.2005 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavassa suunnittelualue
on osoitettu kerrostalovaltaisena asuinalueena (AK) ja pientalovaltaisena asuinalueena (AP).

Kuva 4. Ote osayleiskaavasta

2.4 Asemakaava

Alueella on voimassa 13.3.2003 hyväksytty asemakaava. Kaavassa alueella on merkintä ARK-1,
asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Kuva 5. Ote asemakaavasta
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2.5 Laaditut selvitykset ja laadittavat selvitykset

Lain mukaisesti kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Keskeisen alueen osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu koko keskustan alueelle luontoselvitys,
rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi. Alueelta ei ole kohteita mainittu.

Uusia selvityksiä ei ole tarvetta tehdä.

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 yleiskaava ja kaavaa arvioidaan myös yleiskaavan tavoitteiden näkökulmasta.

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 käyttäjät
- Ikaalisten kaupunki:

•  kaupunginvaltuusto
•  kaupunginhallitus
•  lautakunnat

- Pirkanmaan liitto
- Pirkanmaan ELY -keskus
- Pirkanmaan maakuntamuseo
- Tampereen aluepelastuslaitos
- Yhdistykset ja järjestöt

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kaavasta mielipiteensä.
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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 ja valmisteluvaiheen kuuleminen (kesä 2019)

Kaavamuutos on vähäinen ja vireilletulosta tiedotetaan samanaikaisesti valmisteluvaiheen
kuulemisen kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville
Ympäristölautakunnan päätöksellä. OAS ja kaavaluonnos toimitetaan naapurialueiden
maanomistajille kirjeitse. 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.

Järjestetään tarvittaessa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Puutteellisena pitämästään
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osallinen esittää neuvottelua Pirkanmaan ELY –
keskukselle. Luonnoksista pyydetään viranomaislausunnot. Kaavaluonnoksista muokataan
kaavaehdotus.

6.3 Kaavaehdotus (alustava aikataulu on loppukesä 2019)

Kaupunginhallitus päättää, Ympäristölautakunnan esityksestä, kaavaehdotuksen asettamisesta
nähtäväksi 14. 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.

6.4 Hyväksyminen (alustava aikataulu on syksy 2019)
Kaupunginhallitus hyväksyy vähäisen asemakaavan muutoksen ympäristölautakunnan
esityksestä.

6.5 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 kaavoituspäällikkö Reima Katajamäki p. 044-7301263, sähköposti
etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi
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