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Kaavoituskatsaus 

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista 

ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-alueista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskat-

saus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, 

joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kat-

saukseen on sisällytetty asemakaavoitusohjelma 2022–2023, jossa ennakoidaan tulevien vuosien ase-

makaavoitushankkeita. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sisältävät leikkausajankohtana suunnitteilla olevat 

tai alkaneet hankkeet.  Toisaalta se ei ole lopullinen luettelo edes käynnissä olevan vuoden osalta, vaan 

aina voi tulla kiireisiä hankkeita, jotka ohittavat ohjelmassa jo olevia kohteita. 

 

Kaavajärjestelmä. Kuntien kaavoitusta ohjaavat ylempien tasojen suunnitelmat ja ohjeet. 
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1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on määritellyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) vuonna 2000. Tavoit-
teet tulee huomioida alueiden käytön suunnittelussa. Mikä koskee kaikkea kaavoitusta. Tavoitteiden 
tarkistaminen on tehty ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Uudistetut valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 

2. Kaavoituksen kulku ja osallistuminen 

 

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen tekemällä aloitteita ja osallistumalla kaavoitusta koske-
vaan keskusteluun ja yksittäisistä kaavoista järjestettäviin esittely- ja neuvottelutilaisuuksiin, joita pi-
detään kaavojen laatimisen aikana tarvittaessa. Virallisesti kaavoihin voi vaikuttaa esittämällä mieli-
piteitä ja muistutuksia kaavan ollessa nähtävillä. 

Asukkailla, maanomistajilla ja kaikilla niillä, joiden oloihin maankäyttöratkaisuilla voi olla vaikutusta, 
sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osalliset), tulee olla 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kaavaluon-
noksesta mielipiteensä. 

Kaavaehdotuksen ollessa virallisesti nähtävillä kaavaehdotuksena kunnan jäsenillä ja osallisilla on ti-
laisuus esittää muistutuksensa asiasta. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto lukuun ottamatta vä-
häisiä asemakaavan muutoksia, jolloin hyväksyjänä voi olla kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymis-
päätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

Kaavoitustyöhön keskeisesti osallistuva hallintokunta on ympäristölautakunta. Kaavoituksen valmis-
telu hoidetaan kaupungin teknisissä palveluissa, Kolmen airon katu 3. Tarkemmat yhteystiedot löy-
tyvät katsauksen lopusta sekä kotisivuilta www.ikaalinen.fi 

3. Maakuntakaavoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaa-
van laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Pirkanmaalla maakuntakaa-
van laatimisesta huolehtii Pirkanmaan liitto, joka on 22 kunnan omistama kuntayhtymä. Maakunta-
kaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. 

Voimassa on Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa keväällä 
2017. Kaavan voimaantulosta kuulutettiin 8.6.2017. Maakuntakaava 2040 on laadittu kokonaismaa-
kuntakaavana, jossa käsitellään maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset ja kaikki alueiden käy-
tön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät osa-alueet. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa 

http://www.ikaalinen.fi/
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laadittaessa ja yleiskaavaa ja asemakaavaa muutettaessa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. 

 
Ote: Pirkanmaan maakuntakaava 2040. 

Lisää maakuntakaavoituksesta on luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsi-
vuilta osoitteesta http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi. 

Maakuntavaltuusto on 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 
ja § 27) maakuntakaavan laatimisprosessin. Kyseessä on Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihe-
maakuntakaava. Kaavan tarkempi nimi tarkentuu myöhemmissä vaiheissa. 

4. Yleiskaavoitus 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirtei-
nen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityk-
sen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun 
sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voi myös ohjata suoraan rakenta-
mista esim. ranta-alueella tai muuta maankäyttöä. 

Voimassa olevat osayleiskaavat: 

▪ Keskeisen alueen osayleiskaava (Keskusta, Kylpylä, Kilvakkala, Teikangas) on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 27.9.2005 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. 

▪ Kyrösjärven rantaosayleiskaava, osa 1 (Kolkko- Sikuri ja Leutola-Vähäröyhiö) on hyväksytty 
27.6.2006 oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana. 

▪ Hämeenkankaan osayleiskaava on hyväksytty 3.4.1986 oikeusvaikutuksettomana yleiskaa-
vana. Kaava on vanhentunut.  

▪ Keskeisen alueen osayleiskaavan muutos, kolmostien ja Kylpyläkadun liittymä 
Valtatie 3:n ja Kylpyläkadun liittymäaluetta koskeva oikeusvaikutteinen osayleiskaavan muu-
tos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.11.2015. 

▪ Kyrösjärven rantaosayleiskaava, osa 2, Kelminselkä 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kelminselän rantaosayleiskaavasta jätetyt valitukset. Kelmin-
selän oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava tuli voimaan kaupunginvaltuuston 2.6.2014 
(§26) hyväksymän päätöksen mukaisena lukuun ottamatta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 
16.6.2015 tekemän kumoamispäätöksen mukaisia tiloja 419-4-2 ja 402-3-82.   

http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
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Vireillä oleva osayleiskaava: Kyrösjärven rantaosayleiskaava, 3 osa, Luhalahti, 
Iso-Röyhiö 

Kyrösjärven rantaosayleiskaavoituksen 3. vaihe käynnistettiin 2016. Länsireunastaan suunnittelualue 
rajoittuu Kyrösjärven 1. vaiheen rantaosayleiskaavaan, eteläosastaan Ylöjärven kaupungin rajaan. 
Pohjoisessa rajana pääosiltaan on Luhalahdentie. Kaavalla tarkastellaan ranta-alueiden lisäksi ran-
taan kiinteästi liittyviä Luhalahden ja Iso-Röyhiön kyläalueita. Kaavan taustaselvityksiin sisältyy luon-
toselvitys, arkeologinen inventointi ja rakennusinventointi sekä ranta-alueen emätilamitoitus. Val-
mistelutyön aikana on järjestetty kolme asukastilaisuutta. 

Kaavaluonnosaineistot pidettiin nähtävillä 19.6-31.8.2018. Kaavaluonnosta käsittelevä yleisötilaisuus 
Luhalahden koululla järjestettiin 28.8.2018. Samalla kuulemisaikaa jatkettiin 14.9.2018 saakka. Saa-
tuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet sekä tehdään tarvittavia täydennyksiä kaa-
vaan.  
 
Kaavaehdotus tulee nähtäville kevään 2022 aikana. Tavoitteena on, että osayleiskaava hyväksytään 
vuoden 2022 aikana kaupunginvaltuustossa. 
 

 
 
Vireillä oleva osayleiskaava: Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaava 

Tevaniemen Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tevaniemen alueelle. Kaavoituksen tavoit-
teena on mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden 
rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää 
suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Kaava-alue sijaitsee Ikaalisten Tevaniemen alueella valtatien 3 itäpuolella noin 11 kilometriä Ikaalis-
ten keskustasta pohjoiseen. 

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan laadinta käynnistettiin joulukuussa 2020. Kaavahanke tuli vi-
reille 13.1.2022.  

Tavoitteena on, että kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) valmistuu kevään 2022 aikana. Kaa-
valuonnoksen nähtävilläolon aikana järjestetään yleisötilaisuus tai sen estyessä esittelytilaisuus netin 
kautta. Tarvittaessa järjestetään toinen yleisötilaisuus kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana. 

Kaavan laatijana on Sitowise Oy, dipl.ins. (YKS 245) Timo Huhtinen. 
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Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan kaava-alue 

Vireille tuleva osayleiskaava: Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Ilmatar Energy Oy suunnittelee enintään 15 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakenta-
mista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueelle, molemmin puolin kuntarajaa. Yleiskaa-
vat käsitellään molemmissa kunnissa erikseen. Kaava-alue sijaitsee runsaat 8 kilometriä Ikaalisten 
keskustasta lounaaseen ja noin 10 kilometriä Hämeenkyrön Kyröskoskelta länteen. Tavoitteena on, 
että kaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää 
suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

 
Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan hankealue 
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Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt syyskuussa 2021. Kaavahank-
keen on tarkoitus tulla vireille kevään 2022 aikana. 

Kaavan laatijana on AFRY Finland Oy, Ismo Vendelin (YKS-611). 

5. Asemakaavoitus 

Asemakaavalla ohjataan rakentamista. Asemakaavassa määritellään, mihin tarkoituksiin aluetta voi-
daan käyttää tai mitä saa rakentaa ja kuinka paljon saa rakentaa. Kaavassa määrätään esimerkiksi 
rakennusten sijainti, korkeus, rakentamistapa ja suolelutavoitteet sekä muita aluerakenteeseen vai-
kuttavia asioita. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kaupunki. 

Asemakaavalla turvataan riittävä tonttimaan saatavuus asuinrakentamisen ja yritystoiminnan tarpei-
siin. 

Tällä hetkellä kaupungin omistuksessa olevia vapaita asuintontteja on tarjolla Sarkinrannassa, Sarkki-
Kyrösjärvi alueella, Kalmaanrannassa sekä Rahkolan pellon alueella, yhteensä noin 40 kpl. Asemakaa-
voitettujen alueiden tonttivarannot tulevat turvaamaan omakotitonttitarjonnan lähivuosiksi. 
http://www.ikaalisiin.fi/ 

Tarjolla on myös yksityisessä omistuksessa olevia keskustatontteja.  

Kaavoitettuja ja rakentamattomia yritystontteja on Läykkälän, Karhoisten sekä Teikankaan alueilla. 
http://www.ikaalisiin.fi/yritystontit-ja-toimitilat 

Vireillä olevia asemakaavoja 

▪  Ikaalisten tiealueiden asemakaava ja asemakaavan muutos (Vanha Tampereentie). Suunnit-
telualueelle on laadittu Vanhan Tampereentien (Mt 13139) parantamista koskeva tiesuunni-
telma. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Vanha Tampereen-
tie katualueena välillä Silkintie – Pirulantie voimassa olevien asemakaavojen katualuerajaus-
ten mukaisesti. Asemakaavoittamattomilla alueilla katualue osoitetaan voimassa olevien 
kiinteistörajojen mukaisesti. Kaavamuutoksen muita tavoitteita ovat nykyistä korkeamman 
kerrostalorakentamisen mahdollistaminen asuinkerrostalojen korttelissa 1 sekä asumisen 
mahdollistaminen teollisuus- ja varastorakennusten korttelissa 77. Kaavahanketta koskeva 
kaavaluonnos pidettiin nähtävillä keväällä 2021. Tavoitteena on, että kaavahanketta koskeva 
kaavaehdotus käsitellään kevään 2022 aikana. 

▪ Nummenrannan muuntoaseman asemakaavan laadinta, Läykkälänlahden (8) kaupungin-
osassa, on käynnistynyt keväällä 2021. Asemakaava-alueeseen on yhdistetty aiemmin laa-
dinnassa ollut Läykkälänlahden kaupungiosan (8), kiinteistön 416-9-70 määräalaa koskenut 
asemakaavan laadinta. Suunnittelualue rajautuu etelässä Karhoistentiehen, idässä liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueisiin ja pohjoisessa erillispientalojen korttelialueisiin. Ase-
makaavatyön tavoitteena on osoittaa suunnittelualue energiantuotannon alueeksi ja mah-
dollistaa alueelle sekä aurinkovoimalan että akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston 
rakentaminen. Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 25.11.2021 - 31.12.2021. Asema-
kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn kevään 2022 aikana.  

▪ Nummenrinteen asemakaavan muutos, Läykkälänlahden (8) kaupunginosassa, muutos kos-
kee osaa voimassa olevan asemakaavan korttelia 31. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa 
Karhoistentiehen, idässä Ikaalistentiehen, etelässä valtatien 3 pohjoiseen liittymäramppiin ja 
lännessä liikerakennusten korttelialueeseen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoit-
taa suunnittelualueelle liiketoiminnan keskittymä, joka mahdollistaa lähiruokakonseptiin 

http://www.ikaalisiin.fi/
http://www.ikaalisiin.fi/yritystontit-ja-toimitilat
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liittyvien ravintola-, myymälä- ja tuotantotilojen, matkailun myyntikonttorin sekä polttoai-
neen jakeluaseman/huoltoaseman sijoittumisen alueelle. Kaavamuutos on tullut vireille 
18.11.2021. Tavoitteena on, että kaavaluonnos valmistuu kevään 2022 aikana. 

▪ Valtatiehen rajoittuva Patrakanmäen asemakaava, Sarkkilanjärven kaupunginosassa, tulee 
toteutuessaan parantamaan yritystoiminnan tonttitarjontaa keskustaajaman alueella. Alue 
on kaupungin omistuksessa. Aikaisemmin on laadittu maa-ainesten ottosuunnitelma ja en-
simmäisen vaiheen otto-toiminta käynnistettiin vuonna 2016. Patrakan alueelle laaditaan 
parhaillaan yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa Sikurin eritasoliittymäselvitystä. 
Tämä selvitys laaditaan tieverkkosuunnitelmatarkkuudella ja osin aluevaraussuunnitelma-
tarkkuudella. Suunnitelman valmistuttua arvioidaan vuoden 2022 aikana Patrakanmäen ase-
makaavan laajuutta uudelleen.  

Vanha Kauppalan kaupunginosaan sijoittuvilla asemakaavan muutoshankkeilla ja kehittämis-
hankkeilla tarkastellaan kaupunkikuvaan ja arvokkaaseen kulttuurimiljööseen soveltuvaa ra-
kentamista ja asumiseen painottuvaa täydennysrakentamista. Alueet ovat yksityisessä omistuk-
sessa.  Tavoitteena on saada kaavasuunnittelua eteenpäin ohjelmakauden aikana. 

▪ Salen tontin asemakaavan muutos koskee Ikaalisten kaupungin Vanhakauppalan kaupun-
ginosan (1) osaa korttelista sekä katualuetta. Alue rajoittuu Itsenäisyydenkatuun ja Turkin-
puistoon.  Vireille tulosta kuulutettiin kaavoituskatsauksessa 2013. Valmisteluvaiheen kuule-
minen järjestettiin 5.12.2013 – 10.1.2014 välisenä aikana. Vanha Salen kiinteistö purettiin 
tämän jälkeen, loppuvuodesta 2016. 

  Tavoitteena on saada kaavasuunnittelua eteenpäin ohjelmakauden aikana. 

▪ Korttelin 8 asemakaavan muutos rajoittuu eteläosastaan Teinintiehen. Kaavan vireille tu-
losta on kuulutettu alkuvuodesta 2014.  Viranomaisneuvottelu pidettiin syksyllä 2014. Val-
misteluvaiheen nähtävillä olo oli 24.3.–24.4.2015. Tavoitteena on saada kaavasuunnittelua 
eteenpäin.  

Tulevia merkittäviä asemakaavoituskohteita ja kehittämisalueita 

▪ Piiskurin alueen kaavasuunnittelu etenee osissa. Ensimmäinen terveyskeskuksen alueelle si-
joittuva asemakaavan muutos hyväksyttiin 2015. Korttelien 4 ja 5 asemakaavan muutos ns. 
uuden liikuntahallin mahdollistava kaavahanke hyväksyttiin valtuustossa 2018.  Tarkoitus on 
edelleen kehittää aluetta palveluiden ja tiiviimmän asumisen alueena. 

 
▪ Sarkki III: Alue kuuluu tulevaisuuden asemakaavakohteisiin, jolla täydennetään Sarkki-Kyrös-

järvi alueen asuinrakentamista länteen. Nykyinen tonttitilanne ja ns. kaavoitusreservitilanne 
on hyvä, eikä alueen kaavoittaminen kuulu kiireisiin hankkeisiin. 

▪ Finlaysonin ja Silkinpuiston ympäristöt: Alueiden asemakaavoja on tarkoitus tarkistaa asuin-
rakentamisen näkökulmasta. Kaavoituksen aikataulu on avoin. 

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi  

Vuoden 2013 alusta lähtien on tullut sovellettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain säännös asemakaa-
vojen ajanmukaisuuden arvioinnista. Tuolloin merkittävältä osalta edelleen toteutumattoman, yli 13 
vuotta voimassa olleen asemakaavan ajanmukaisuus on arvioitava ennen kuin uusia rakennuslupia 
alueelle voidaan myöntää. Kaupungin alueen asemakaavoitus on laadittu useassa osassa, eri vuosi-
kymmeninä. Vanhimmat asemakaavat ovat 1970 – luvulta ja rakennuskaavat 1960-luvun loppupuo-
lelta. Kaavoja pyritään ajantasaistamaan kulloisenkin tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa.  
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6. Vireillä olevat ranta-asemakaavat 

Rantarakentaminen edellyttää oikeusvaikutteisen kaavan tai poikkeamisluvan. Maanomistaja voi 
huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Kau-
punki käsittelee ranta-asemakaavaehdotuksen. Ranta-asemakaavoitus on pääosin tarkoitettu loma-
asumista varten. Vireillä on: 

▪ Kaurarannan ranta-asemakaava. Kaavoitus on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta. 
Ranta-asemakaava koskee tilaa Kauraranta 7:80. Vireille tulosta on kuulutettu 21 2 2019.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.2.2019 - 22.3.2019. Kaavaluonnos 
on ollut nähtävillä 27.6.2019 - 29.7.2019 ja kaavaehdotus 14.10.2021 - 12.11.2021. Tavoit-
teena on, että ranta-asemakaava valmistuu hyväksymiskäsittelyyn kevään 2022 aikana. 

7. Rakennusjärjestys 

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.4.2014. uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjes-
tys on tullut voimaan 1.6.2014 

8. Yhteistiedot 

Kaavoituksesta ja sen etenemisestä on luettavissa Ikaalisten kaupungin internet-sivuilta osoitteesta 
http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/. 

Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat: 

 

Satu Rask, tekninen johtaja, vt. kaavoituspäällikkö 

puh. 044 7301 262 

satu.rask@ikaalinen.fi 

 

Kaavoituksen sopimuskonsultti 

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy 

puh. 0400 858 101 

pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

 

Toimipaikka: 

Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut 

Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen 

http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/


Tiealueiden asemakaava ja asemakaavan muutos
- Kaavaluonnos 15.2.2021
- Arkeologinen selvitys laadittu 
- Rakennetun ympäristön selvitys laadittuNummenrannan muuntoaseman asemakaava

- Kaavaehdotus 22.10.2021

Nummenrinteen asemakaavan muutos
- OAS 8.11.2021

Patrakan alueen asemakaava
- OAS 21.8.2013

Sarkki III

Finlaysonin ympäristö

Piiskuri

Vanha Kauppala
- Salen alue, kaavaluonnos 12.11.2013
- Kortteli 8, kaavaluonnos 18.3.2014

Asemakaavoituskohteet 2022
Vireillä
Tulossa



Yleiskaavatilanne 2022



Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaava
- Tavoite 9 voimalaa
- Yksikkökoko 280 m, 8-10 MW
- OAS 12.8.2021

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava
- Tavoite 15 voimalaa, joista 8 Ikaalisten 

puolella
- Yksikkökoko 350 m, 10 MW

Tuulivoimaosayleiskaavat 2022
Vireillä
Tulossa
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