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15.04.2021 DIAR: 176/2021

Ikaalisten kaupunki
Tekniset palvelut
Kolmen airon katu 3

39500 IKAALINEN

kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi

Lausuntopyyntönne 3.3.2021
IKAALINEN, SISÄÄNTULOTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2, EHDOTUS

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta kaava-
hankkeesta. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua kaupungin taaja-
ma-aluetta Ikaalisten keskustan eteläpuolella Rahkolan (3) ja Läykkälänlahden (8)
kaupunginosissa. Kaava-alue käsittää Ikaalisten sisääntulotienä toimivan maantien
2595 alueen välillä Kolmostie (vt 3) – Vanha Tampereentie. Kaavan tavoitteena on
osoittaa maantie katualueeksi sekä mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Van-
han Tampereentien ja sisääntulotien risteykseen sekä liittymäjärjestelyjen muutokset
sisääntulotien, Rinteenmutkatien ja Pilvilinnankadun risteysalueilla.

Alueelta ei maakunnallisissa tai valtakunnallisissa inventoinneissa ole tunnistettu eri-
tyisiä rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman arvokohteita tai -alueita. Aivan
kaava-alueen rajan tuntumassa kuitenkin sijaitsee Ikaalisten keskeisen alueen osay-
leiskaavassa suojeltu, paikallisesti merkittävä ja kulttuurihistoriallisesti arvokas Haku-
vuoren tilan pihapiiri. Hakuvuoren tilan arvot on tunnistettu Ikaalisten keskeisen alu-
een osayleiskaavaa varten laaditussa rakennusinventoinnissa (Tiusanen, 2003).

Pirkanmaan maakuntamuseo on aiemmin antanut lausunnon Pirkanmaan ELY-
keskukselle saman tieosuuden parantamiseen tähtäävästä tiesuunnitelmasta
(20.11.2017, diar. 541/2017) ja edellyttänyt tuolloin Hakuvuoren tilan ottamista huo-
mioon sisääntulotien ja Vanhan Tampereentien kiertoliittymän suunnittelussa. Kierto-
liittymää on edellytetty sijoitettavaksi mahdollisimman kauas ko. pihapiirin pääraken-
nuksesta, siten että myös pihapiirin vanhaa kasvillisuutta on mahdollista säilyttää.

Hakuvuoren tila sijaitsee aivan kaava-alueen rajan tuntumassa. Tontin luoteiskulma
sijoittuu suunnittelualueelle ja pihapiirin rakennukset rajautuvat juuri ja juuri alueen
ulkopuolelle. Kaava aineiston perusteella ei ole mahdollista arvioida kaavan mahdol-
listaman kiertoliittymän rakentamisen ja muiden katualueiden muutosten vaikutuksia
Hakuvuoren tilan pihapiiriin. Kaavaselostusta tuleekin vielä täydentää Hakuvuoren ti-
laa koskevilla tiedoilla ja vaikutustenarviointia kehittää näiltä osin.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomau-
tettavaa. Kaavan hyväksymispäätös liiteaineistoineen pyydetään toimittamaan tie-
doksi Pirkanmaan maakuntamuseolle.
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Lausuntopyyntönne 3.3.2021

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto asemakaavaehdotuksesta, Ikaalisten 
sisääntuloväylän asemakaavan muutos

Pirkanmaan ELY-keskus on tutustunut asemakaavaehdotukseen ja lausuu 
siitä seuraavaa.

Asemakaavaehdotuksessa käytetään merkintöjä katu ja kokoojakatu (kk). 
Kokoojakadun asemakaavamerkintä ja -määräys poikkeaa katualueen 
asemakaavamerkinnästä ja -määräyksestä siten, että katualueelle on 
sallittu liittymät ainoastaan toisen katualueen kohdalla sekä erikseen 
nuolella merkityissä paikoissa. Pirkanmaan ELY-keskus muistuttaa, että 
asemakaavoissa ei Ympäristöministeriön asemakaavamerkintöjä koskevan 
asetuksen mukaisia merkintöjä käytettäessä ole katualueelta 
lähtökohtaista liittymäkieltoa maantiealueen tapaan. Tästä syystä liittymän 
paikkoja ei tulisi osoittaa nuolimerkinnällä, vaan katualueelle ajatellut 
liittymäkieltojaksot osoitetaan hakaviivalla, ja sallittujen liittymien paikat 
huomioidaan tämän liittymäkieltomerkinnän osoittamisessa. ELY-keskus ei 
puolla esitettyä kokoojakadun asemakaavamerkintätapaa, koska se voi 
aiheuttaa väärintulkintoja lupa-asioista päätettäessä. Edellä todetun 
perusteella kaavaehdotuksen merkintätapa kokoojakatu on ristiriidassa 
em. asetuksen merkintöjen nro 136 (Katu.) ja 158 (Katualueen rajan osa, 
jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.) kanssa.

Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa 
asemakaavaehdotuksesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Ilari Rasimus ja 
ratkaissut ylitarkastaja Pauliina Pelkonen. Asian valmisteluun on lisäksi 
osallistunut liikenteen ja maankäytön asiantuntija Minna Huttunen. 
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