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JOHDANTO

Ylöjärven ympäristön tila 2016 on järjestyksessään kahdeksas katsaus
Ylöjärven ympäristön tilaan. Ensimmäisen kerran katsaus ilmestyi vuo-
den 1993 alussa. Raportin tavoitteena on antaa tietoa ympäristön tilas-
ta, sen kehittymisestä ja ympäristönsuojelutavoitteiden toteutumisesta.

Selvitystä on jälleen päivitetty mm. vuosittaisilla kuormitus- ja päästö-
tiedoilla sekä uusilla luontokartoitustiedoilla. Positiivista kehitystä viime
vuosina on tapahtunut useilla alueilla: luonnonsuojelussa sekä metsä-
hallitus että Ylöjärven kaupunki ovat rauhoittaneet metsä- ja suokohtei-
ta, vaelluskalojen elinoloja on parannettu monilla puroilla ja joilla, poh-
javesien suojelua on tehostettu kunnostuksin ja hankkimalla lisätietoa
pohjavesialueista, pistekuormitus vesistöihin on edelleen vähentynyt
viemäröinnin myötä ja jätehuollon osalta on alkanut jätteiden poltto.
Myös ilmastostrategian päästötavoitteisiin tullaan pääsemään vuonna
2030 tehdyn selvityksen perusteella, vaikkakin ilmansuojelutoimia tu-
lee edelleen lisätä. Sen sijaan hajakuormituksessa ei ole tapahtunut
merkittävää vähenemistä eivätkä uusioraaka-aineet ole korvanneet
merkittävästi neitseellisten maa-ainesten käyttöä.

Ylöjärven ympäristön tila 2016 –raportin on koonnut ympäristöpäällikkö
Pentti Keskitalo. Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet tietoja raporttia
varten ja siten mahdollistaneet sen kokoamisen.
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1. MAANKAMARA JA POHJAVEDET

1.1 Maankamaran ainekset

Pirkanmaan kallioperä on osa Etelä-Suomen svekofennista kivilaji-
vyöhykettä koostuen kolmesta suuryksiköstä. Pirkanmaan ja Ylöjärven-
kin pohjoispuoli kuuluu Keski-Suomen granitoidikompleksiin ja Pirkan-
maan keskiosat ja samalla Ylöjärven keski- ja eteläosat Tampereen
liuskevyöhykkeeseen.

Granitoidikompleksille tyypillisiä kivilajeja ovat syväkivet, joista graniitit
ja granodioriitit ovat yleisimpiä. Tampereen liuskevyöhykkeen tyypilli-
siä kivilajeja ovat puolestaan sedimenttisyntyiset grauvakat ja fylliitit.
Liuskevyöhykkeen vulkaniitit ovat tuhkaperäisiä ja niitä esiintyy fylliit-
tien välikerroksina mm. Viljakkalan alueella.

Pirkanmaan liiton vetämien POSKI-hankkeiden yhteydessä on arvioitu
yli 100 kallioaluetta Ylöjärven osalta ja kohteista 38 arvioitiin uudem-
man raportin yhteydessä (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yh-
teensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015). Näiden kallioalueiden ki-
viainesvarojen kokonaismääräksi arvioitiin 97,2 milj. k-m3, mistä vain
noin 3,5 % luokiteltiin lujuusluokaltaan parhaimpiin kivilaatuihin (luokat
A-II). Kiviaineksesta noin 55 % luokiteltiin luokkaan III kuuluvaksi.

Inventoiduista kallioalueista maa-ainesten ottoon soveltuviksi rajattiin
projektissa 12 suurempaa aluetta, joiden yhteen laskettu pinta-ala on
noin 430 ha ja kiviaineksen arvioitu määrä noin 20,1 milj.m3. Kohteet
on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitettu kiviaineshuollon
kannalta tärkeiksi alueiksi.  Kiviaineshuoltoon soveltuvien kallioaluei-
den kiviainesmäärä kattaa 2-3 kertaisesti Ylöjärven laskennallisen ki-
viaineksen tarpeen vuoteen 2040.

Kuru on tunnettu rakennuskiven louhinnasta ja jalostuksesta. Kurun
harmaata graniittia on louhittu jo 1850-luvulta saakka ja sitä on viety
ympäri maailmaa. Nykyisin Kurusta louhitaan rakennuskiveksi harmaa-
ta ja punaista graniittia sekä mustakiveä. Tarvekivilouhimot keskittyvät
Niemikylän alueelle, mutta niitä on myös Parkkuussa ja Karjulan kyläs-
sä.

Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 2001-2005 tekemien inventoin-
tien mukaan Ylöjärveltä löydettiin neljä lupaavaa rakennuskiviesiinty-
mää: kaksi tummaa gabro-esiintymää Parkkuussa, punaharmaa graniit-
ti Inkulassa sekä punaruskea graniitti Mutalassa.

Ylöjärven kallioperä on tunnettu myös malmiesiintymistä. Kuparia on
louhittu Parosjärven ja Haverin alueilta. Haveri tunnetaan kuitenkin
parhaiten vanhana kultakaivoksena. Sekä Haverin että Takamaan alu-
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eella on edelleen kaivoslain mukaisia valtausoikeuksia malmiesiinty-
mien tutkimiseksi.

1.2 Geologisesti arvokkaat kohteet

Harjualueista valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellaan Lintuharju (yh-
teensä 235 ha, osin Hämeenkyrön puolella) ja Seitsemisharju (302 ha),
joista Lintuharju kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja
Seitsemisenharju myös Natura 2000 –verkoston alueisiin ja Seitsemi-
sen kansallispuistoon. Lintuharju on geologisesti ja maisemallisesti
erittäin merkittävä. Harju sijoittuu Sisä-Suomen reunamuodostuman ja
Hämeenkankaan saumamuodostuman vaihettumisvyöhykkeeseen.  Li-
säksi harjulla on merkitystä biologisten ominaisuuksien ja moninaiskäy-
tön kannalta. Seitsemisharju luokitellaan erittäin merkittäväksi moni-
käytön puolesta, merkittäväksi /erittäin merkittäväksi geologiansa ja
maisemansa puolesta ja se on merkittävä myös biologiansa puolesta.

Maakunnallisesti arvokkaita harjuja on Ylöjärvellä kaikkiaan kuusi. Niitä
ovat Tampereen saumamuodostumavyöhykkeeseen kuuluvat Teivaa-
lanharju, Pikku-Ahvenisto-Julkujärvi ja Pinsiönkangas. Saumavyöhyke
yltää Pirkanmaalla koko maakunnan läpi Pälkäneeltä Ikaalisiin asti.
Myös Kotkannokka, Pitkäkangas ja Mullikummunmaa on arvioitu maa-
kunnallisesti arvokkaiksi harjuiksi. Näistä Kotkannokka on osa laajaa
Sisä-Suomen reunamuodostumaa, joka yltää Pirkanmaalla Hämeenky-
röstä aina Juupajoelle saakka.

Paikallisesti arvokkaita harjuja on kaikkiaan 11 kpl ja ne ovat: Hangas-
järvenkangas, Kolikangas, Kourinharju, Kuhaluoto-Leponokka, Lam-
masniemi, Matinharju, Niemenkangas (osin Hämeenkyrössä), Nie-
menmäki (osin Hämeenkyrössä), Paattiharju, Ruoketjärven harju (osin
Ruovedellä) ja Vilpeenharju (osin Hämeenkyrössä).

Luonto- ja maisematekijöiden osalta kaupungin alueella on kolme erit-
täin arvokasta kallioaluetta, jotka ovat myös geologisesti merkittäviä.
Siivikkalan rantakallioilla tavataan Corycium-hiilipusseja, jotka ovat
vanhimpia säilyneitä merkkejä elämästä. Pihkaperän Isomäen kallio on
geologisesti arvokas mm. harvinaisen kivilajin (konglomeraatti), jyrkän-
teiden, lohkareikkojen ja luolamaisten muodostumien vuoksi. Poikeluk-
sen pallograniitti on arvokas geologisesti erittäin harvinaisen kivilajinsa
takia.

Hyvin arvokkaiksi kallioalueiksi luokitellaan Kurun Näsijärven rannoilla
sijaitsevat Kylmävuori-Engelsmanninvuori sekä Ammunteenvuori-
Rättivuori, joiden arvo on suurin maisemallisesti ja lähiympäristön kan-
nalta.

Arvokkaiksi kallioalueista luokitellaan kymmenen: Ansomäki, Hirvinie-
men kalliot, Kaitijärven kallio, Mastosvuori-Paskovuori, Mustavuori-
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Pirunvuori, Naurisvuori, Rumavuori, Särkivuori (Kuru), Särkivuori-
Väärnynvuori (Takamaa) ja Väinänvuori (kts. myös kpl 3.4).

Em. valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden
lisäksi Ylöjärvellä on Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 esitetty 10
paikallisesti arvokasta kallioaluetta: Helvetinvuori, Isomäki, Kaurisvuo-
ri, Liimolanvuori, Lumivuori, Pitämävuoret, Piikainvuori ja Vattuvuori-
Leponiemenvuori. Myös useilla muilla kallioalueilla on merkittäviä luon-
to- tai maisema-arvoja.

Pienempiä, yksittäisiä arvokkaita kallioperän kohteita on kaupungin
alueella tiedossa kymmenisen kappaletta. Arvokkain on Pengonpohjan
pallokiviesiintymä, joka luokitellaan kansainvälisesti arvokkaaksi. Val-
takunnallisesti merkittäviä ovat Valkeekivenlahden rantakalliokohde,
missä on näkyvissä fylliitin ja grauvakan rakenteita sekä Takamaan
rautatieleikkauksessa esiintyvä konglomeraatti. Maakunnallista arvoa
on mm. Niemikylän Kurun graniitilla sekä Pihkaperän jyrkänteellä ja
konglomeraatilla.

Valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia Ylöjärvellä on
vain Myllymäen reunamoreeni (2 ha) ja seudullisesti arvokkaita niin
ikään yksi, Lehtikankaan drumliini (13 ha). Ylöjärvellä sijaitsee myös
yksi valtakunnallisesti arvokas rantakerrostuma, Kotkanhieta (4 ha) ja
yksi seudullisesti arvokas rantakerrostuma, Teivaalanharju (15 ha).

1.3 Maa-ainesten otto

Kaupungin myöntämien maa-aineslupien seurannan mukaan maa-
ainesten otto on ollut voimakkainta 1990-luvun taitteessa, jolloin maa-
aineksia otettiin yli 1 milj.m3 vuodessa. Maa-ainesten ottoalueiden pin-
ta-ala Ylöjärvenharjulla on ollut kaikkiaan noin 200 ha. Ottotoiminta on
kuitenkin jo lähes loppunut ja maisemointi suoritettu pääosalla Ylöjär-
venharjun ottoalueilla.

Kalliokiviainesten otto on alkanut Kurussa rakennuskiven louhinnalla jo
1800-luvun puolella ja kalliomurskeen tuotanto on käynnistynyt 1980-
luvulla. Kallion otto maanrakennusaineeksi on vakiintunut Ylöjärvellä
1990-luvun lopulta ja vuonna 2004 kallioainesten otto oli ensimmäistä
kertaa suurempi kuin soran ja hiekan otto. Kallioaineksia otettiin tarve-
ja rakennuskiveksi v. 2016 neljällä louhimolla ja maanrakennusaineek-
si kalliota louhittiin ja murskattiin 12 alueella. Kallioaineksen ottomäärä
on suurempi kuin soran/hiekanottomäärä, jota kaivettiin v. 2016 yh-
teensä noin 20 ottoalueella. Rakennuskiven louhinnan ongelmana on
suuri sivukiven määrä, jota on toistaiseksi hyödynnetty vain vähäisissä
määrin. Vuonna 2017 Pirkanmaan liitto on käynnistänyt hankkeen si-
vukiven hyödyntämismahdollisuuksista.  Kallion louhimisesta murs-
keeksi aiheutuu maisemahaittojen ohella häiriötä asukkaille ja lähiym-
päristölle.
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Mullan ja muiden eloperäisten maa-ainesten ottoa ei ole ollut viime
vuosina.

Kuva 1. Maa-ainesten otto Ylöjärvellä (1 000 m3/a). Viljakkala mukana
vuodesta 2007 alkaen ja Kuru vuodesta 2008 alkaen.

1.4 Pilaantuneet maa-alueet

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämässä maaperän tilan tietojärjes-
telmässä (MATTI) on pilaantuneiksi epäiltyjä tai todettuja kohteita Ylö-
järveltä kaikkiaan noin 100 kpl. Toimialoittain eniten maaperältään pi-
laantuneiksi tai mahdollisesti pilaantuneiksi on luokiteltu polttoaineen
jakeluun liittyviä kohteita, joita ovat nykyisten jakeluasemien lisäksi
mm. vanhojen kyläkauppojen jakelupisteet. Tämän jälkeen eniten on
jätteenkäsittelyyn liittyviä kohteita. Myös yritysten ja yksityisten lämmi-
tysöljy- tai polttoainesäiliöiden vuodoista aiheutuneita maaperän pi-
laantumiskohteita on molempia rekisterissä kymmenisen kappaletta.
Öljyvuotojen pilaamat maat puhdistetaan usein heti sen jälkeen, kun ne
on havaittu.
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Kuva 2. Pilaantumisen takia selvitettäväksi tai kunnostettavaksi maa-
alueiksi luokiteltavien kohteiden määrä (kpl) Ylöjärvellä, tilanne v.
2016.

Pilaantuneita kohteita on kunnostettu jo kokonaan tai osin yli 30 koh-
teessa. Eniten on puhdistettu polttoaineen jakelutoiminnan tuloksena
pilaantuneita kohteita ja ne on kunnostettu huoltamoketjujen toimesta
tai SOILI/JASKA-ohjelman avulla. Ylöjärven kaupunki on kunnostanut
entisen autopurkamotontin ja vanhan huoltoaseman sekä yhdessä val-
tion kanssa Huurretien ja Maunussuon vanhat kaatopaikat sekä Piip-
pulanrivin asuntoalueen. Näiden lisäksi on puhdistettu ns. Nikron tont-
tia ja Veittijärven vanhaa kaatopaikkaa, missä on meneillään seuranta
jatkotoimenpiteiden harkintaa varten.

Yksityisistä kohteista vakavin on Mikkolantien varrella sijaitseva ns.
Nikron tontti, jonka maaperä on pilaantunut vanhasta teollisesta toi-
minnasta. Maaperässä on todettu raskasmetalleja, öljyä ja liuottimia.
Maaperän pilaantuminen on aiheuttanut myös pohjaveden pilaantumis-
ta ja liuottimia on kulkeutunut vähäisiä määriä myös Saurion vedenot-
tamolle. Nikron tontin puhdistustyöt aloitettiin vuonna 2013 ja ne saa-
tiin massanvaihdon osalta päätökseen keväällä 2014. Puhdistustoimet
jatkuvat liuottimien puhdistamiseksi In Situ –menetelmällä ja parhail-
laan käynnistellään pohjaveden puhdistamista, jotta suojapumppaukset
voitaisiin kohteessa lopettaa.

Lisäksi Haverin ja Parosjärven alueilla on entisen kaivostoiminnan tu-
loksena laajat jätealueet, missä maaperä on pilaantunut eri raskasme-
talleilla (kts. myös kpl 2.3). Molempien vanhojen kaivosalueiden osalta
on tehty yhteenvetoselvitys jo tehdyistä tutkimuksista ja alueiden ym-
päristöriskeistä. Haverin osalta on myös valmistunut jätealueen kun-
nostuksen jatkosuunnitelma ja alustava kustannusarvio. Kunnostustyöt
aloitettaneen Haverin jätealueella patorakennelman korjauksella vuo-
den 2017 aikana.
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Pirkanmaan pelastuslaitokselle tulee tietoon vuosittain 15-20 ilmoitusta
ölyvahingoista ja vaarallisten aineiden onnettomuuksista. Pääosa
vahingoista aiheutuu liikenteestä ja vahingot ovat letkurikkoja, ylitäyttö-
jä tai vastaavia pieniä onnettomuuksia. Myös varastoinnista ja jakelus-
ta aiheutuu muutama onnettomuus vuosittain. Kemikaalionnettomuuk-
sista pieni osa sattuu tärkeällä pohjavesialueella.

Kuva 3. Kemikaali-  ja vaarallisten aineiden onnettomuudet (kpl) Ylö-
järvellä vuosina 1990-2016. Jaottelua pohjavesialueisiin ei vuosilta
2011-13.

1.5 Pohjavesivarat

Ylöjärvellä on kaikkiaan kuusi erillistä, vedenhankinnan kannalta tär-
keää pohjavesialuetta (alueluokka I): Hangasjärvi, Haveri, Karusta,
Pitkäkangas, Vilpeenharju ja Ylöjärvenharju. Lisäksi Haukikangas, Hiit-
teenhautakangas, Leponiemenperä, Lintuharju A ja B sekä Seitse-
misharju A ja B luokitellaan vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesi-
alueiksi (alueluokka II). Yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tär-
keiden ja vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden ominaisuu-
det selviävät taulukosta 1. Kaikkien pohjavesialueiden yhteenlaskettu
arvioitu antoisuus on noin 24 000 m3/d. Ylöjärven kaupungin ja vesi-
osuuskuntien vedenottamoilta pumpatun pohjaveden määrä on viime
vuosina ollut noin 4 500 m3/d.

Tärkeistä pohjavesialueista merkittävin on Ylöjärvenharju, joka sijoittuu
harjujaksolle Vaasantien eteläpuolelle. Harjulta otetaan talousvettä
Ylöjärven ohella Tampereen kaupungille. Pohjaveden muodostumis-
alueen pinta-ala on n. 14 km2 ja harjun arvioitu antoisuus on 16 500
m3/d. Ylöjärvenharjun pohjavesialue on Pirkanmaan vesienhoidon toi-
menpideohjelmassa vuosille 2016-2021 luokiteltu riskialueeksi.
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Taulukko 1. Ylöjärven pohjavesialueiden pinta-alat ja antoisuudet.

Pohjavesialue Aueen an-
toisuus m3/d

Kokonaispin-
ta-ala, km2

Muodostumisalu-
een pinta-ala, km2

Alueluokka I
Hangasjärvi 700 1,5 1,05
Haveri 180 0,52 0,29
Karusta 270 1,34 0,53
Pitkäkangas 350 0,97 0,42
Vilpeenharju 1 530 3,45 2,57
Ylöjärvenharju 16 500 20,96 14,29
Alueluokka II
Haukikangas 280 0,74 0,43
Hiitteenhautakan-
gas

260 1,49 0,52

Leponiemenperä  135 0,75 0,27
Lintuharju A 1 300 2,84 1,92
Lintuharju B 1 100 2,74 1,62
Seitsemisharju A 300 0,99 0,56
Seitsemisharju B 1 050 4,07 2,17

Ylöjärvenharjulla on kaupungin alueella kaikkiaan kolme vedenottamoa
ja aivan kaupungin rajalla, kuitenkin Hämeenkyrön puolella vielä Pinsi-
ön ottamo. Vedenottamoilla on lupa noin 15 000 m3 vedenottoon vuo-
rokaudessa. Koko harjualue ei ole vielä vedenoton piirissä ja kunnat
ovat tutkineet lisäottoa ja tekopohjaveden muodostamista harjualueel-
la. Kuntien lisäksi harjulta ottaa vettä muutama teollisuuslaitos ja yksi-
tyistalous. Pienimmistä pohjavesialueista kaupungilla on vedenottamo
Vilpeenharjulla ja Haverissa. Viljakkalan alueelle vesi otetaan Vilpeen-
harjulta ja Kurun vesi Pitkäkankaalta. Hangasjärvellä, Karustalla ja Pit-
käkankaalla on vesihuolto-osuuskunnan vedenottamot. Vedenottomää-
rät jäävät pienillä ottamoilla alle 300 m3/d.

Vedenottamoilla joudutaan kuivina kausina tarkkailemaan pohjaveden
pinnan tasoa ja pohjaveden ottoa. 2000-luvun alkupuolella olleen kui-
van kauden aikana pohjaveden pinnan taso laski paljon mm. Ahvenis-
ton ottamolla, mutta viime vuosina pohjaveden pinta on hiljalleen ko-
honnut. Vilpeenharjulla liiallinen pohjaveden otto aiheuttaa puolestaan
riskin, että pintavedet imeytyvät liian nopeasti ja Kyrösjärven vesi voi
suotautua rantapenkan läpi pohjaveteen. Järviveden kulkeutuminen
pohjaveteen on aiheuttanut maku- ja harjuvirheitä viimeksi vuonna
2001. Toisaalta korkea vedenpinta saattoi aiheuttaa osaltaan vuoden
2008 ongelmat vedenlaadussa.
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Kuva 4. Pohjaveden pinnan taso Ahveniston vedenottamolla 1991-
2016.

1.6 Pohjaveden laatu

Ylöjärven harjun pohjavedet ovat pysyneet laadultaan hyvinä. Kaikkien
vedenottamoiden vedenlaatu täyttää talousvedelle asetetut laatuvaati-
mukset. Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille
2016-2021 riskialueiksi on nimetty Ylöjärvenharju teollisuuden, pilaan-
tuneiden maa-alueiden sekä torjunta-aineiden takia ja Karustan pohja-
vesialue kloridin takia.

Saurion ottamolla ongelmia on aiheuttanut maaperän pilaantuminen
lähialueella. Teollisen toiminnan aiheuttamat liuotinpäästöt kulkeutui-
vat vähäisissä määrin myös ottamolle v. 2004. Liuotinpitoisuudet olivat
kuitenkin alle talousveden ohjearvon ja v. 2007 ottamon läheisyydessä
aloitettiin suojapumppaus, millä varmistetaan, että liuotinpitoiset veden
eivät pääse ottamolle ja verkostoon. Saurion uusi vedenkäsittelylaitos
otettiin käyttöön vuonna 2017 ja vedenkäsittelyn tehostaminen ilmas-
toinnilla on entisestään varmistanut, ettei liuottimia pääse verkostove-
teen haitallisissa määrin.

Saurion ja Vilpeenharjun ottamoilla tavattiin pieniä bakteeripitoisuuksia
syksyllä 2008. Niiden alkuperäksi epäiltiin ainakin osin poikkeukselli-
sen suuria sademääriä. Valtakunnallisessa torjunta-aineselvityksessä
pohjavesissä on tavattu myös erittäin pieniä pitoisuuksia torjunta-
aineita.

Pohjaveden yleistilaa kuvaa hyvin pohjaveden sähkönjohtavuus, joka
kuvastaa veden suolojen määrää. Sähkönjohtavuus on Suomen pohja-
vesissä yleensä alle 400 µS/cm. Sähkönjohtavuus on yleensä sitä pie-
nempi mitä luonnontilaisempi valuma-alue on ja hyvänä arvona pide-
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tään alle 250 µg/cm. Sähkönjohtavuutta nostaa yleisemmin kloridien
määrä, mikä voi aiheutua esim. teiden suolauksesta, jätevesistä, hule-
vesistä ja lannoituksesta. Pohjavesien sähkönjohtavuutta ei seurattu
Ylöjärven ottamojen osalta vuosina 1995-2005.

Kuva 5. Pohjaveden sähkönjohtavuus (mS/m) Ylöjärvenharjun vedenot-
tamoiden raakavedessä.

Teiden suolauksesta on aiheutunut eniten kloridipitoisuuksien nousua
Kurun Karustan ottamolla, missä on tavattu yli 20 mg/l pitoisuuksia. Ku-
run talousvesi otetaan nykyisin Pitkäkankaan ottamolta. Valtatie 3 kuu-
luu talvihoitoluokkaan 1s ja tiesuolaa käytetään talvisin n. 12 t/km.
Muilla teillä suolan kulutus on huomattavasti vähäisempää.

Teiden suolauksen vaikutus näkyy Ylöjärvenharjun vedenottamoissa
vain vähän. Suurimmillaan kloridipitoisuudet ovat Pinsiön ja Saurion ot-
tamoilla, mutta esim. kaupungin päävedenottamolla, Ahvenistolla pitoi-
suudet ovat alhaisia, noin 5 mg/l. Kloridi-pitoisuutta ei ole enää mitattu
viime vuosina raakavedestä Ylöjärven ottamoilla. Suolauksen vähen-
täminen ja pohjaveden suojaustoimet Vaasantiellä 1990-luvun puoles-
sa välissä näkyvät selvimmin Pinsiön ottamon kloridipitoisuuksien las-
kemisena. Vilpeenharjulta on vain yksittäisiä kloridipitoisuuksien mit-
tauksia ja arvot ovat olleet aina alle 3 mg/l.
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Kuva 6. Ylöjärvenharjun pohjaveden kloridipitoisuudet (mg/l) vedenot-
tamoilla. 1975-2013. *) Vuodesta 2008 alkaen Ahveniston ja Saurion
tulokset ovat lähtevästä vedestä eivätkä raakavedestä.

Maaperän ja sitä kautta pohjaveden happamoituminen pysähtyi 1990-
luvulla ilmansuojelutoimien tuloksena. Veden happamuus on Ahvenis-
tolla, Vilpeellä ja Haverissa (ei kuvassa) hieman yli pH 6, kun muilla ot-
tamoilla pH on korkeampi, tasolla pH 6.5.

Kuva 7. Ylöjärvenharjun ja Vilpeenharjun pohjaveden pH vedenottamo-
jen raakavedessä.

Ylöjärvellä vesihuoltoverkoston piirissä on yli 80 % asukkaista. Vesi-
johtoverkoston ulkopuolella on vielä lukuisia yksityiskaivoja, joiden ve-
denlaatua ei tarkkailla säännöllisesti. Kallioperästä johtuen kaupungin
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eteläosien porakaivoissa on todettu lievästi kohonneita arseenipitoi-
suuksia. Myös rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleisiä ongelmia. Ar-
seeni on haitallinen myrkyllisyyden ja karsinogeenisuuden vuoksi ja
mangaani voi olla haitallinen erityisesti pienille lapsille.

1.7 Pohjavesialueiden suojelu ja kunnostus

Euroopan yhteisön ns. vesipuitedirektiivin tavoitteena on pintavesien
ohella päivittää pohjavesien tila ja luokitella pohjavedet määrällisen ja
kemiallisen tilan mukaan joko huonoihin tai hyviin vesienhoitoasetuk-
sen laatunormien mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa pohjavesien
hyvä tila lähivuosina. Meneillään olevalla vesienhoidon toimenpiteiden
toisella suunnittelukaudella 2016-2021 tehdään riskinarvioinnit myös
uhattuna oleville II-luokan pohjavesialueille.

Ylöjärvellä pohjavesialueen riskejä on vähennetty pohjavesialueen
suojelusuunnitelmien mukaisesti. Ylöjärvenharjulle suojelusuunnitel-
ma valmistui v. 1992 ja Kurun ja Viljakkalan pohjavesialueille v. 2010.
Ylöjärvenharjun suojelusuunnitelma päivitettiin v. 2004. Pohjavesien
suojelemiseksi on korjattu vanhoja viemäreitä, poistettu maanalaisia öl-
jysäiliöitä, puhdistettu pilaantuneita maa-alueita (kts. pilaantuneet maa-
alueet), tehostettu hulevesien käsittelyä sekä vähennetty muuntamoi-
den ja teollisuuden riskejä. Lisäksi maa-ainesten oton jälkihoitovelvoit-
teita ja kaavamääräyksiä on tarkennettu pohjavesialueella. Pohjave-
densuojaukset on tehty 1990-luvun puolivälissä Vaasantien ja Nokian
yhdystien pohjavesiosuuksilla. Läntisen kehätien rakentamisen yhtey-
dessä pohjavesisuojaus uusittiin vuosien 2007-2008 aikana.

Ylöjärvenharjulla tehtiin v. 2011 lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti,
jolla kartoitettiin lämmitysöljysäiliöiden kuntoa ja tarkastustilannetta.
Kartoituksella vietiin tietoa pohjavesialueen säiliöiden riskeistä ja tar-
kastusvelvollisuudesta. Kymmenet harjualueen taloudet ovat vaihta-
neet riskialttiin öljylämmityksen ja lämmitysmuoto on muutettu sähköön
tai maalämpöön, jonka riskinä voi puolestaan olla pohjavesiolojen muu-
tokset.

Pirkanmaan vesienhoidon edellisen toimintakauden aikana tehtiin
myös lukuisia muita suojelusuunnitelman ja toimenpideohjelman mu-
kaisia toimia. Erityisinä tavoitteina seuraavalle toimintakaudelle on Ka-
rustan osalta suolauksen vähentäminen tai vähemmän haitallisten liuk-
kaudentorjunta-aineiden käyttö sekä seurannan järjestäminen. Ylöjär-
venharjulla tavoitteena on mm. suojelusuunnitelman päivitys, yhteis-
tarkkailun aloittaminen, rakenneselvitys, viemäreiden kunnon tarkas-
taminen sekä teollisuuteen ja yritystoimintaan liittyen mm. valvonnan
tehostaminen ja tarkkailun laajentaminen.

Ehdotetuista toimista käynnistyi vuoden 2016 aikana Ylöjärvenharjulla
Geologian tutkimuskeskuksen vetämä Ylöjärvenharjun pohjavesialueen
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geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologi-
sen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla
saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä,
pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerros-
rakenteista. Rakenneselvitys valmistuu syksyn 2017 aikana.
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2. PINTAVEDET

2.1 Ylöjärven vesistöistä

Ylöjärven kokonaispinta-alasta 1 324 km2:stä on vesipinta-alaa 209
km2 eli noin 16 %. Järviä ja lampia on noin 400 kpl, mutta jos mukaan
lasketaan pienet suolampareetkin, on niitä kaikkiaan hieman yli 500
kpl. Suurimmat järvet ovat Näsijärvi (pinta-ala 254,6 km2, syvyys 61 m),
Kyrösjärvi (96,21 km2, 47 m) ja Aurejärvi (21,17 km2, 39 m), joista kai-
kista vain osa järvestä sijaitsee Ylöjärven puolella.

Kaupungin vesistöt sijoittuvat neljään vesistöalueeseen: Vanajave-
den-Pyhäjärven alue, Näsijärven-Ruoveden alue, Ähtärin ja Pihlajave-
den reittien valuma-alue ja Ikaalisten reitti. Alueet voidaan jakaa vielä
12 eri vesistöalueeseen seuraavasti:

Taulukko 2. Ylöjärven kaupungin vesistöalueet.

Vesistöalue Lähivaluma-alueet Järviä /
lampia

Vanajaveden-Pyhäjärven alue
Pyhäjärven alue Vihnusjärven vesistöalue 5

Näsijärven-Ruoveden alue
Näsijärven alue Näsijärven lähialue

Vankaveden alue
Keijärven vesistöalue
Vahantajoen vesistöalue
Ylijoen vesistöalue

47
28
6
8
22
yht. 111

Paloveden alue Paloveden lähialue 7
Jakaman valuma-

         alue
Jakaman-Kuusijärven alue
Parkusjoen alaosan alue
Sikkilänjoen alaosan alue
Sikkilänjoen yläosan alue
Myllyojan valuma-alue

17
30
14
13
8
yht. 82

Keihäsjoen valuma-
         alue

Keihäsjärven valuma-alue
Työtöjoen-Pitkäjärven alue
Kalliojärven alue
Riuttasjoen alue
Torttiojan valuma-alue
Pahalamminojan valuma-
alue
Puntasjoen valuma-alue
Iso Särkijärven valuma-alue

6
19
4
14
7
3
18
18
yht. 89
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Karjulanjoen alue Mäkelänjärven-Alainen-
järven alue
Kuusijärven-Haukkajoen alue
Jänisojan valuma-alue
Mustajoen valuma-alue
Kalliojärven valuma-alue

4

14
7
2
5
yht. 32

Ähtärin ja Pihlajaveden reit-
tien valuma-alue

Tarjanneveden
         alue

Keihäsjärven valuma-alue 1

Ikaalisten reitti
Kyrösjärven alue Kyrösjärven lähialue

Tavinojan vesistöalue
Parkanonjärven alue

9
6
1
yht. 16

Aurejärven valuma-
         alue

Vahojärven-Aurejoen alue
Aurejärven alue
Iso-Tervajärven valuma-alue
Vähä-Mustajärven valuma-
alue
Pitkäjärven valuma-alue

9
20
6

23
5
yht. 63

Sipsiöjärven
         valuma-alue

Sipsiöjärven-Vahojärven alue
Liesijoen alue
Liesijärven valuma-alue

14
30
20
yht. 64

Lavajärven valuma-
         alue

Lavajärven alue
Karhejärven vesistöalue

15
31
yht. 46

Näsijärven luusuaan Tammerkosken niskalle rakennettiin ensimmäinen
lainvoimainen säännöstelypato jo vuonna 1893. Säännöstelyn voi-
daan katsoa alkaneen kuitenkin vuonna 1923 ja nykyinen säännöstely
perustuu Länsi-Suomen vesioikeuden v. 1978 päätökseen. Säännöste-
lyn yläraja on keväällä alimmillaan NN+94,70 m ja se nousee kesä-
elokuussa NN+95,40 m, jolloin se on ylimmillään. Säännöstelyn alaraja
on toukokuun alusta lokakuun loppuun NN+94,17 m ja loppuvuodesta
alaraja on NN+93,91 m. Näin ollen luvan mukainen vedenkorkeuden
suurin sallittu vuosivaihtelu on 1,49 m.

Kyrösjärveä säännöstellään Kyröskosken voimalan kohdalla. Nykyinen
säännöstelypato on otettu käyttöön Kyro Power Oy:n uusitun voimalan
käynnistyttyä v. 1998. Vuorokausisäännöstelyn takia juoksutus aloite-
taan aamulla klo 7.00 ja lopetetaan klo 22.00. Juoksutuksen aikana vir-
taama on yleensä n. 63 m3/s ja öisin vain noin 1,8 m3/s. Viikonloppuisin
ei juoksutusta ole, vaan silloin turvataan ainoastaan vuorokausivirtaa-
ma 1,0 m3/s. Tulva-aikana ja runsaan vesitilanteen aikana juoksutus
voi olla jatkuvaa. Keskimääräinen vedenkorkeus vuosina 1998-2002
on ollut NN +83,04 m ja vedenkorkeuden vaihtelu on ollut 1,29 metriä.



Ylöjärven ympäristön tila 2016

16

2.2 Kuormitus

Turvetuotanto
Ylöjärven pohjoisosissa ja kaupungin pohjoispuolella Kihniön ja Virtain
puolella on kolme VAPO OY:n turvetuotantoaluetta, joiden vesistö-
vaikutukset yltävät Ylöjärvelle ja joiden kuormitusta tarkkaillaan vuosit-
tain. Kaupungin pohjoisosassa ja Kihniön puolella sijaitsevalta Talas-
nevalta kuivatusvesiä johdetaan noin 59 ha alueelta Ylöjärven puolei-
seen Aurejärven vesistöalueeseen. Vedet johdetaan kosteikkopuhdis-
tamon kautta Talasojaan, mistä vedet laskevat Vähä Tervajärveen ja
edelleen Iso Tervajärveen, missä on ollut pysyvä tarkkailupiste vuo-
desta 2011 alkaen. Tuotanto Talasnevalla alkoi vuonna 1980. Vuonna
2016 tuotannossa oli noin 30 ha Nerkoonjärven vesistöalueella. Aure-
järven vesistöalueella ei ole toistaiseksi ympäristölupaa ja tuotantoa on
ollut viimeksi vuonna 2015.

Virtojen puolella sijaitsevien Nimetönnevan (20 ha) ja Sammakkolam-
minnevan (37,5 ha) kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskenttien kaut-
ta ja vedet kulkeutuvat Iso Mustajärveen, missä on vesistötarkkailupis-
te. Tuotanto soilla aloitettiin vuosina 1997-98. Vuonna 2016 tuotan-
nossa oli koko ala.

Taulukko 3. Ylöjärven vesistöihin vaikuttavien turvetuotantoalueiden
kuormitukset hehtaaria kohden (g/ha/d) ja koko vuosikuormitus tuotan-
toalueelta (kg/a) vuonna 2016.

Tuotantoalue kiintoaine kok.typpi fosfori
g/ha/d kg/a g/ha/d kg/a g/ha/d kg/a

Talasneva 57 1194 13 275 0,56 12
Nimetönneva ja
Sammakkol.neva

21 488 12 278 0,42 10

Turvetuotantoalueiden vesistökuormitukset ovat suuria. Sekä hehtaari-
kohtaisissa (g/ha/d) että vuotuisissa (kg/a) laskelmissa on mukana vain
Ylöjärven puolelle laskevien vesien osuus Talasnevalta (kosteikkopuh-
distamo).
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Kuva 8. Talasnevan kiintoaines- ja typpikuormitus (kg/a) vuosina 2010-
2016.

Talasnevan turvetuotannon kuivatusvesien teoreettinen pitoisuuslisä
vuonna 2012 oli Iso-Tervajärveen 0,03 mg/ kiintoainesta, 7 µg/l
kok.typpeä ja 0 µg/l kok. fosforia eli vaikutuksia ei juuri ollut. Nimetön-
nevan ja Sammakkolamminnevan kuivatusvesien teoreettinen pitoi-
suuslisä Vähä Mustajärveen oli puolestaan 0 mg/l kiintoainesta, 7,7
µg/l kok.typpeä ja 0,21 µg/l kok.fosforia.

Talasnevan kosteikon keskimääräinen puhdistusteho vuonna 2016
heikentyi edellisvuodesta ja oli kiintoaineelle 40 %, kokonaistypelle
-6,9 % ja kokonaisfosforille 23 %. Nimetönnevan ja Sammakkolammin-
nevan pintavalutuskentän kiintoaineen puhdistusteho oli v. 2016 kes-
kimäärin 75 %, typen osalta 20 % ja fosforin osalta 4 %. Suomessa
pintavalutuskentät poistavat keskimäärin yli 50 % kiintoaineesta ja yli
40 % kokonaistypestä ja –fosforista.

Kuva 9. Talasnevan kosteikon puhdistusteho (%) vuosina 2010-2016.
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Muut pistekuormittajat
Ylöjärvellä toimii neljä jätevedenpuhdistamoa, joiden vesistökuormi-
tusta seurataan velvoitetarkkailujen yhteydessä. Kurun jätevedenpuh-
distamon, Palhoniemen huoltokodin, entisen Voionmaan opiston ja
Paappasenniemen puhdistamot laskevat kaikki jätevetensä Näsijär-
veen. Lisäksi kahdella puhdistamolla (Mutalan koulu ja Peltomäen ret-
keilyalue) on ympäristölupa jätevesien johtamiseen Näsijärveen laske-
viin ojiin. Kaupungin viemäriverkoston vedet johdetaan Ylöjärven osal-
ta Tampereen kaupungin puhdistamoon ja Viljakkalan osalta Hämeen-
kyrön kunnan puhdistamoon. Puhdistamojen määrä on laskenut hiljal-
leen, sillä viime vuosina kaupungin jätevesiverkostoon on liitetty Puo-
lustusvoimien tutkimuskeskuksen, Ylisen keskuslaitoksen ja Vahannan
koulun jätevedet.

Edellisten lisäksi seurataan vuosittain jo suljettujen Metsäkylän, Puuk-
konevan ja Koivistonkylän kaatopaikkojen aiheuttamaa vesistökuor-
mitusta. Parkanon puolella sijaitsevan UPM-Kymmene Wood Oy:n Au-
reskosken jalostustehtaan jätevesien vuoksi seurataan myös Aurejär-
ven vedenlaatua säännöllisesti.

Ylöjärven alueen puhdistamot ovat täyttäneet pääosin niille asetetut
vesiensuojeluvelvoitteet. Kurun puhdistamolla v. 2013 tehdyn sanee-
rauksen jälkeen puhdistamon tulokset ovat olleet pääosin jopa erittäin
hyvät. Palhoniemen huoltokodilla ei ole aina päästy kiintoainesten
osalta vaadittuun tulostasoon ja Palhoniemessä on ollut ongelmia
myös fosforin suhteen. Palhoniemen puhdistamon toiminta lopetettiin
kesällä 2017 vähäisen käytön vuoksi. Toistaiseksi altaat toimivat um-
pisäiliöinä vähäisille jätevesille.

Entisen Voionmaan opiston puhdistamolla on ollut ajoittain ongelmia
velvoitteiden noudattamisessa, mutta toisaalta sen kuormitus on vä-
häistä. Ongelmia aiheuttavat mm. kuormitustason vaihtelut, erillisen
lietevaraston puute sekä vaatimaton varustetaso.
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Kuva 10. Ylöjärven vesistöjä kuormittavien puhdistamojen ja vanhojen
kaatopaikkojen fosforikuorma (kg/d) 1980-luvulta vuoteen 2016.

Em. pistelähteiden vuosittainen vesistökuormitus on pysytellyt 1990-
luvun alkupuolelta asti hyvin alhaisena. Esimerkiksi fosforia pääsee
vesistöihin pistelähteistä vain alle 100 g vuorokaudessa ja typpikuorma
on alle 20 kg/vrk. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. Yli-
sen puhdistamon, Puolustusvoimien tutkimuskeskuksen ja Vahannan
koulun viemäröinnit 2000-luvulla. Vuonna 2010 saneerattiin myös Ku-
run jätevedenpuhdistamoa, joka puhdistaa noin 1300 asukkaan jäteve-
det Kurun taajamassa. Kurun puhdistamo on saavuttanut viime vuosina
ympäristöluvassa asetetut puhdistustavoitteensa hyvin. Vuosina 2010-
2015 puhdistamon puhdistusteho on ollut fosforin osalta keskimäärin
97 %, typen osalta 20 % ja kemiallisen hapenkulutuksen (BHK7-ATU)
osalta 97 %.

Kuva 11. Ylöjärven vesistöjä kuormittavien puhdistamojen ja vanhojen
kaatopaikkojen typpikuorma (kg/d) 1980-luvulta vuoteen 2016.
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Hajakuormitus
Ylöjärvellä suurin vesistöjä kuormittava tekijä on hajakuormitus, joka
koostuu maa- ja metsätalouden, haja-asutuksen ja perushuuhtoutuman
aiheuttamasta sekä ilmasta tulevasta kuormituksesta. Maatalouden
osuus Pirkanmaan vesistöjen fosforikuormituksesta on noin 60 % ja
typpikuormituksesta noin 30 % valuma-alueen viljelyasteesta riippuen.

Taulukko 4. Ravinnekuormitukset vesiin Näsijärven alueella ja Ikaalis-
ten reitillä Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan.

Kuormittaja fosforikuormitus % typpikuormitus %
Näsijärvi  Ikaalisten r. Näsijärvi  Ikaalisten r.

peltoviljely 55            62 26            40
luonn. huuht. pelloilta  3               3  4               5
haja-asutus  6               8  3               2
pistekuormitus  5               5  4               8
luonn.huuht. metsistä 26            17 58             40
metsätalous  5               4  5               4
hulevesi  0,1            0,1  0,3             0,2

Hajakuormituksen vähentämiseksi on lainsäädäntöä uudistettu 2000-
luvulla mm. säätämällä ns. nitraattiasetus sekä asetus viemäriverkosto-
jen ulkopuolisista jätevesistä. Haja-asutusalueella on kunnallisen vie-
märiverkoston ulkopuolella vielä tuhansia kiinteistöjä. Kaupunki on laa-
jentanut runkoviemäriä Ylisen ja Takamaan suuntiin, mihin on hyväk-
sytty toiminta-alueet kiinteistöjen liittämiseksi viemäriverkostoon.

Näsijärvi oli vielä 1980-luvun alussa voimakkaasti metsäteollisuuden
jätevesien likaama. Lielahden tehtaiden lopetettua selluloosan valmis-
tuksen kesäkuussa 1985, on vesistökuormitus pudonnut mm. happea
kuluttavan aineksen osalta noin 90 %.

Kyrösjärven eteläosaa kuormitti vuoteen 1988 saakka Kyron kartonki-
tehtaan kuorimon jätevedet ja vuoteen 1998 saakka Viljakkalan kirkon-
kylän jätevedet. Nykyään Kyrösjärven ainoa suurempi pistekuormittaja
on Ikaalisten kaupungin jätevedenpuhdistamo.

2.3 Vesistöjen tila

2.3.1 Pintavesien luokitus vesihuoltolain mukaan

Vesistöjen tilan luokittelemiseksi vesipuitedirektiivi edellyttää vesienti-
lan kemiallisen tilan ja ekologisen tilan arviointia. Tarkasteltavina koh-
teina ovat suuret järvet ja valuma-alueeltaan yli 100 km2 kokoiset joet
sekä muut pienvedet, joissa on otettava huomioon erityisiä käyttötar-
koituksia. Kokonaisarvio vesien tilasta tehdään ekologisesta ja kemial-
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lisesta tilasta huonomman luokituksen mukaan. Vesistöt luokitellaan
viiteen tilaluokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.

Vesistöjen ekologinen tila
Vesistöjen ekologinen tila arvioidaan seuraavien biologisten laatuteki-
jöiden mukaan: planktonlevät, piilevät, vesikasvit, pohjaeläimistö ja ka-
lasto. Luokituksessa huomioidaan myös fysikaalis-kemialliset laatuteki-
jät sekä hydrologis-morfologiset laatutekijät. Mitä vähäisempi ihmisvai-
kutus laatutekijöihin on, sitä parempi vesistön ekologinen tila on. Apu-
na voidaan käyttää mallinnusta, kaukokartoitusta ja ryhmittelyä.

Vesienhoitolain mukainen ekologisen tilan arviointi on tehty Ylöjärven
alueella sijaitsevista vesistöistä 22 järvelle ja 12 joelle. Järvistä 18 luo-
kitellaan ekologiselta tilaltaan hyväksi ja 4 erinomaiseksi. Erinomaisiksi
ekologiselta tilalta luokitellaan Aurejärvi, Iso Mustajärvi, Keijärvi ja Pe-
täjäjärvi. Järvien luokitukset perustuvat vain Iso Mustajärven, Kyrösjär-
ven ja Näsijärven osalta laajempaan tutkimusaineistoon. Muiden jär-
vien osalta luokitus perustuu vedenlaatuluokitukseen ja osin asiantun-
tija-arvioon.

Taulukko 5. Ylöjärven vesistöjen ekologinen kokonaisluokka.

Tilaluokka Vesistö
Erinomainen Järvet:

Aurejärvi, Iso Mustajärvi, Keijärvi, Petäjäjärvi
Joet:
Ylinen Aurekoski, Valkeajärven laskupuro

Hyvä Järvet:
Ainesjärvi, Iso Särkijärvi, Jakama, Kalliojärvi,
Karhejärvi, Keihäsjärvi, Kitarinjärvi, Koikeroi-
nen, Kuusijärvi, Kuusjärvi, Kyrösjärvi, Liesijärvi,
Näsijärvi, Poikelisjärvi, Puntasjärvi, Riuttajärvi,
Särkijärvi, Valkeajärvi
Joet:
Haukkajoki, Jakamanjoki-Kuusjoki, Keihäsjoki,
Myllylahti-Vahojoki-Hikkiönjoki, Myllypuro, Pit-
käkoski-Työtönjoki-Porraskoski, Vanhaoja-
Riitinoja-Heinuuoja-Myllyjoki

Tyydyttävä Joet:
Melajoki-Vesakoski-Aurejoki-Onkilamminkoski,
Ruonanjoki

Välttävä
Huono

Vesistöjen kemiallinen tila
Vesipuitedirektiivin mukainen vesistöjen kemiallinen tila arvioidaan
EU:n prioriteettiaineiden perusteella. Vesistöjen vaarallisten tai haital-
listen aineiden pitoisuuksia verrataan lainsäädännössä määriteltyihin
ympäristön laatunormeihin, joita on kaikkiaan 53 aineelle tai aineryh-
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mälle kuten kadmium tai lyijy. Kemiallisen luokituksen mukaan vedet
luokitellaan hyväksi tai huonommaksi.

Kemiallisen tilan luokittelua varten Pirkanmaalla on mm. kalastettu ah-
venia elohopeapitoisuuden määrittämiseksi vuosina 2010-13. Näsijär-
vessä ympäristölaatunormi ylittyy hieman, sillä elohopeapitoisuus on
0,27 µg/l (laatunormi on 22 µg/l). Vesistön tilaa heikentävä elohopeapi-
toisuus selittynee kaukokulkeumalla.

2.3.2 Vesien luokittelu virkistyskäytön mukaan

Vesistöjen tilaa voidaan arvioida myös yleisen virkistyskäytön perus-
teella. Tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat happitalous ja rehevyys-
taso, jotka määrittelevät pitkälle järven arvon kalavetenä ja yleensä vir-
kistyskäyttöön. Muita huomioitavia tekijöitä ovat mm. veden happa-
muusaste ja humusleimaisuus. Näiden vedenlaatumuuttujien perus-
teella on luokiteltu noin 220 järveä tai lampea Ylöjärvellä.

Näsijärven eteläosassa veden yleinen käyttökelpoisuus luokitellaan
Ylöjärven alueella jo hyväksi. Lielahden tehtaan kuormitus on aiheutta-
nut kuitenkin viime vuosiin asti alusveden lievää likaantumista. Sen si-
jaan Näsiselän keskiosan alueelle jätevesien vaikutus ei enää ulotu ja
Näsiselän keski- ja pohjoisosat ovat vedenlaadultaan jopa erinomaisia
alhaisesta ravinnetasosta johtuen. Näsijärven pohjoisosien, Vankave-
den alueen vedenlaatu on parantunut Mäntän tehtaiden kuormituksen
laskun vuoksi.

Näsijärven lahtialueet, kuten Siivikkalanlahti ja Ryydynpohja, ovat kui-
tenkin selvästi syvännealueita rehevämpiä. Lahtialueilla on myös hap-
pitalouden häiriöitä. Kurunlahden vedenlaatuun vaikuttaa Vankaveden
yleistilan lisäksi Keihäsjärven suunnalta tulevat ruskeat humusvedet
sekä Kurun jätevedenpuhdistamolta lasketut käsitellyt jätevedet. Vesi
onkin humuspitoista ja lievästi rehevää. Jätevedet heikentävät etenkin
purkualueen syvänteen vedenlaatua, missä on ajoittain hapettomuutta.
Voimakkainta likaantuminen on talvisin. Syvännealuetta lukuun otta-
matta veden yleistila voidaan luokitella melko hyväksi.
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Kuva 12. Kurunlahden pintaveden ja syvänteen kokonaisfosforipitoi-
suus (µg/l) loppukesällä vuosina 2001-2016.

Kyrösjärven vesi on ruskeaa humusvettä. Happamuustaso on humus-
vesien normaalilla tasolla. Järven rehevyystaso on lievästi kohonnut.
Ajoittain fosforipitoisuudet ovat kohonneet lähelle rehevien vesien raja-
arvoa (30 µg/l), mutta viime vuosina pitoisuudet ovat olleet 20 µg/l tun-
tumassa. Rehevyys on näkynyt Kyrösjärvellä hajanaisina sinileväesiin-
tyminä. Tilanne on kuitenkin parantunut 1980-lukuun verrattuna, sillä
järven rehevyys lisääntyi 1980-luvun lopulla hajakuormituksen kasvun
takia. Järvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Kyrösjärven Viljakkalanse-
län humusleima on pääreittiä alhaisempi, mutta rehevyystaso on sama.
Kyrösjärven veden laatu on hyvä ja se soveltuu hyvin virkistyskäyttöön
ja Viljakkalanselän jopa erinomaisesti. Viljakkalanselän sedimentissä
on korkeita raskasmetallipitoisuuksia, jotka ajoittuvat Haverin kaivos-
toiminnan jälkeiseen sedimentaatioon. Pintasedimentit ovat laskeneet
lähelle kaivostoimintaa edeltävälle tasolle.

Myös Kyrösjärven ekologinen tila on hyvä. Levämäärät ovat pieniä. Le-
väbiomassasta suurimman osan muodostavat nielulevät ja piilevät ja
loppukesäisin myös sinilevät. Levien biomassa vastaa mesotrofisten eli
keskiravinteisten vesien luokkaa.

Aurejärven vedenlaatua tutkitaan Aureskosken jalostetehtaan velvoite-
tarkkailun puitteissa. Suoperäisen valuma-alueen takia järven veden-
laatu on ruskeasävytteistä ja melko humuspitoista ja hapanta. Ravin-
nepitoisuudet ovat sen sijaan alhaiset ja ne ovat vähentyneet 1980-
luvulta. Järvi soveltuukin hyvin virkistyskäyttöön. Valuma-alueella on
myös turvetuotantoa ja Yhteinen Aurejärvemme -yhdistys on teettänyt
järvellä valuma-alueselvitystä, jonka tuloksena mietitään tarvittavia
kunnostustoimia järven suojelemiseksi.
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Ylöjärven pienvesistä on vuosittaisia tutkimustuloksia vain Keijärvestä,
joka kuuluu velvoitetarkkailun piiriin. Lisäksi Iso Tervajärven veden laa-
tua on alettu seurata vuosittain turvetuotannon velvoitetarkkailun osa-
na vuodesta 2011 alkaen. Seuraavassa taulukossa järvet on luokiteltu
virkistyskäyttöön soveltuvuuden perusteella. Osa luokituksista perus-
tuu vain yhteen tutkimukseen, joten luokitukseen tulee suhtautua va-
rauksin.  Järvikohtaisiin tuloksiin voi tutustua kaupungin kotisivuilla
(Ympäristö ja luonto>Ympäristönsuojelu).

Kuva 13. Järvien jakautuminen vedenlaadun mukaan vesistöalueittain
(suluissa tutkittujen järvien lukumäärä).

Tutkituista noin 220 järvestä vedenlaadultaan erinomaisiin tai hyviin
luokitellaan 29 % järvistä. Vedenlaadultaan erinomaisiksi luokitellaan
mm. Ahvenjärvi,  Ahvenusjärvi, Himoistenjärvi, Iso-Kivijärvi, Iso Maja-
järvi, Iso-Oksjärvi, Junkkarinjärvi, Kalliojärvi, Koijärvi, Kyntöjärvi, Pi-
meäjärvi, Valkeajärvi ja Viisajärvi. Mikäli jako tehdään pinta-alan mu-
kaan, veden laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi luokitellaan järvipin-
ta-alasta Ylöjärven ja Viljakkalan alueen järvistä yli 95 % ja Kurun alu-
eella yli 52 %, koska suuret järvet luokitellaan vedenlaadultaan vähin-
tään hyviksi. Mikäli suurimmat järvet, Näsijärvi, Aurejärvi ja Kyrösjärvi,
otetaan pinta-alasta pois, erinomaiseksi tai hyväksi luokitellaan Ylöjär-
ven ja Viljakkalan alueen järvipinta-alasta noin 39 % ja Kurun alueella
noin 13 %.

Huonoihin ja välttäviin luokiteltavista järvistä suurin osa on rehevöity-
nyt hajakuormituksen, pääasiassa maatalouden takia.
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Kuva 14. Järvien jakautuminen eri laatuluokkiin järvien lukumäärän pe-
rusteella.

Järvistä Parosjärven veden laatu on muuttunut kaivostoiminnan tulok-
sena. Järviveden metallipitoisuudet ovat kohonneet ja järvestä laske-
van ojan kupari- ja arseenipitoisuudet ovat edelleen suuret. Järven
laskupuron veden arseenipitoisuus on kasvanut tasaisesti 2000-
luvulla.

Kuva 15. Parosjärvestä laskevan puron keskimääräiset As- ja Cu-
pitoisuudet 1970-luvulta vuoteen 2016.

Pirkanmaan ELY-keskus on teettänyt Parosjärvestä laskevan arsee-
nipitoisen veden puhdistamiseksi selvityksen, mutta toistaiseksi kun-
nostustoimia ei ole suunnitteilla. Myös järvestä lähtevän laskupuron
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tarkkailu on ollut epäsäännöllistä puhdistamon velvoitetarkkailun loput-
tua, kun jätevedenpuhdistamon toiminta on lakannut.

Ylöjärven keskustan suurimman järven, Keijärven, syvänteissä on ta-
vattu ajoittain happivajetta. Happitilanne on heikentynyt 2000-luvulla ja
samaan aikaan sähkönjohtavuusarvot ovat kohonneet, mikä kuvastaa
valuma-alueen muutosta luonnontilaisesta. Rehevyyttä kuvaava fosfo-
ripitoisuus on vaihdellut erityisesti vuotuisten sääolojen vaikutuksesta
15-40 µg/l välillä. Kuvaan 15 on koottu Keijärven fosforipitoisuuden
kehitys 1980-luvun vaihteesta vuoteen 2016 asti. Kuvasta voidaan ha-
vaita fosforipitoisuuden pysyneen ennallaan tai hivenen laskeneen
viime vuosina, joskin vuoden 2004 kaltaiset sateiset kesät aiheuttavat
pitoisuudessa nousua. Myös kesällä 2015 Keijärven syvänteessä oli
poikkeuksellisen paljon fosforia pelkistyneiden olosuhteiden vuoksi.
Järvi voidaan luokitella reheväksi, kun P-pitoisuus ylittää 20 µg/l ja erit-
täin reheväksi, kun taso on yli 50 µg/l.

Kuva 16. Keijärven loppukesän kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) vuosina
1979-2016.

2.4 Vesien virkistyskäyttö

Uimarannat
Ylöjärvellä on kaikkiaan 13 yleistä uimarantaa, joiden vedenlaatua val-
votaan säännöllisesti. Uimarannoista viisi on ns. EU-uimarantaa, joilla
voi käydä päivässä yli 100 kävijää (Keijärven Räikkä ja Aro, Näsijärven
Siivikkalanranta ja Kuusela sekä Kyrösjärven Haverinranta). Uimaran-
noilla vesienhoidon tavoitteet sekä uimaveden laatuvaatimukset ovat
täyttyneet ja veden laatu on pysynyt mikrobiologisesti hyvänä. Sinile-
vää on tavattu yleisillä uimarannoilla vähäisissä määrin Kyrösjärven
Paijalan ja Haverin rannoilla, Viljakkalanselän Kurjenrannalla sekä Kei-
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järven Räikänrannassa. Keijärvessä ongelmia on aiheuttanut myös jär-
visyyhy.

Kalastus
Virkistyskalastus on melko vilkasta kaikilla suurimmilla järvillä. Näsijär-
vellä on myös ammattikalastusta. Näsiselällä kalastaa viimeisen ka-
lastustiedustelun perusteella vuosittain yli 800 ruokakuntaa, mikä vas-
taa noin 1100 henkilöä, minkä lisäksi kalastavat tiedustelujen ulkopuo-
liset onkijat ja pilkkijät. Kalastajamäärät ovat olleet laskussa. Näsiselän
kokonaissaalisarvio oli v. 2009 noin 30 tonnia, mikä vastaa vain noin
3,3 kg/ha. Näsijärvellä suurimmat saalislajit ovat kuha (22 % kokonais-
saaliista), hauki (15 %) ja ahven (14 %). Myös istutuksista peräisin
olevien petomaisten lohikalojen (taimen, järvilohi, kirjolohi ja nieriä) yh-
teissaalisosuus on varsin korkea (15 %). Näsijärven kaltaloudellinen
velvoitetarkkailu on lopetettu vuonna 2009 suurten tehtaiden toiminnan
loppumisen myötä.

Näsiselän kalansaaliin koostumus pysytteli melko vakaana velvoite-
tarkkailun loppuvuosina. Kuhan saalisosuus alkoi nousta 90-luvun
alussa istutusten vuoksi. Myös muikku ja järvilohi kasvattivat saa-
lisosuuttaan, vaikkakin muikun osuus vähän taantui seurannan loppu-
vuosina.

Näsiselkä on myös merkittävä rapujärvi, sillä esim. Tampereen kau-
pungin myymien mertalupien seurannan perusteella Näsiselältä olisi
saatu saaliiksi lähes 90 000 rapua vuonna 2009. Rapu on täplärapua
ja koeravustusten perusteella rapukanta harvenee pohjoiseen päin
mentäessä niin, että tihein kanta on Näsiselällä ja heikoin se on Van-
kavedellä. Näsijärvelle on vuosina 1993-2012 istutettu kymmeniä tu-
hansia täplärapuja. Vuosien 2009-2012 koeravustusten perusteella ra-
pusaaliit olivat kuitenkin selvässä laskussa erityisesti Näsiselällä, mis-
sä yksikkösaalis laski 5,99 yksilöstä 1,42 yksilöön. Syynä voi olla rapu-
ruton lisäksi myös Näsijärven poikkeuksellinen säännöstely vuosien
2009-2012 aikana tai laajemmat ympäristöolosuhteiden muutokset.

Näsijärven Kurunlahdella kalataloudellinen tarkkailu aloitettiin v.
2008, kun tarkkailua edellytettiin Kurun jätevedenpuhdistamon ympä-
ristöluvassa. Tarkkailussa oli mukana vain kalastajat, jotka hankkivat
kalastusluvan kalastuskunnilta eivätkä esim. kalapassiluvilla kalasta-
neet. Kokonaissaalis oli v. 2014 Vankaveden luoteisosassa ja Kurun-
lahdella noin 8,2 tonnia. Saalismäärät ovat kasvaneet vuosien 2008 ja
2011 tasoista. Kokonaissaaliin runsain laji oli kuha (36 %), jota seura-
sivat ahven (19 %), hauki (15 %) ja muikku (7 %). Rehevöityminen nä-
kyy särkikalojen runsastumisena. Rapuja saatiin tiedustelujen mukaan
vuonna 2011 vain 4 kpl, mutta vuonna 2014 ei lainkaan. Verkkokoeka-
lastuksen perusteella runsaimmat saalislajit olivat biomassaltaan ah-
ven (42 %), särki (33 %) ja salakka (7 %).



Ylöjärven ympäristön tila 2016

28

Kuha on myös Kyrösjärven tärkein hoitolaji ja sitä on istutettu järveen
vuodesta 1983 lähtien. Sen osuus kokonaissaaliista onkin jo lähes 40
%. Kuhan ohella järveen on istutettu mm. taimenta, kirjo- ja järvilohta
sekä täplärapua. Muikun saalisosuus on pienentynyt viime vuosina, il-
meisesti luontaisten kannan vaihteluiden takia. Luonnonvarakeskuk-
sen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan säännöstelystä ei ai-
heudu merkittävää vahinkoa Kyrösjärven muikkukannalle tuhoamalla
muikunmätiä talven aikana.

Aurejärvellä kalataloudellista tarkkailua tehdään Vapo Oy:lle myönnet-
tyjen turvetuotantoon liittyvien ympäristölupien velvoittamana. Runsain
saalislaji oli v. 2014 kuha (2469 kg, 36 %), minkä jälkeen tulevat hauki
(2344 kg, 34 %) ja ahven (1450 kg, 21 %). Rapua ei saatu kalastus-
tiedustelun mukaan Aurejärvestä lainkaan v. 2014. Kalastusta harrasti
kalastuskuntien lupien mukaan Aurejärvellä 150 ruokakuntaa. Lukema
ei sisällä ruokakuntia, jotka kalastavat pelkästään yleisellä kalastusoi-
keudella. Turvetuotanto vaikuttaa osaltaan Aurejärven veden laatuun
ja heikentää mm. alusveden happiolosuhteita, mikä vaikeuttaa vaateli-
aampien lohikalojen, kuten muikun ja siian, elinmahdollisuuksia järves-
sä. Aurejärvessä esiintyy luontaisesti muikkua ja istutuksista peräisin
olevaa siikaa.

Kuva 17. Näsijärven Näsiselän (vuodelta 2009) ja Kurunlahden (2014),
Aurejärven (2011), Kyrösjärven (2006), Keijärven (1997), Veittijärven
(1994), Iso-Särkijärven (2001) ja Kuusjärven (2001) kalalajien %-
osuudet kokonaissaaliista.

Turvetuotannon takia seurataan myös Iso Mustajärven kalastoa. Vuo-
sien 2010  ja 2014 verkkokoekalastuksella saaliiksi on saatu vain ah-
venta (89 % kokonaissaaliista), haukea (10 %) ja kiiskeä (1 %). Veden
happamuuden takia esim. särkeä ei tavata. Kalastusta haittasi v. 2010
verkkojen limoittuminen, mikä oli kuitenkin vähäistä v. 2014.
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Suurimmat kalastusta haittaavat tekijät ovat Näsijärvessä ja Kyrösjär-
vessä samat. Eniten haittaa aiheuttaa kalastajien mielestä veden pin-
nan säännöstely, minkä jälkeen tulee pyydysten likaantuminen. Näsi-
järven Kurunlahdella jätevedenpuhdistamon vedet vaikuttavat välilli-
sesti kalastoon ja kalastukseen syvänteiden heikentyneen happitilan-
teen ja rehevöitymisen kautta. Näsijärvellä haittaa aiheuttaa myös vesi-
liikenne ja Kyrösjärvellä levähaitat. Kyrösjärvellä kalastuksen ongel-
mana on ollut myös haukien korkea elohopeapitoisuus, joka on ollut
pääaltaassa yli 0,5 mg/kg. Suositusten mukaan sitä saisi syödä tällöin
enintään 0,5 kg/vko. Elohopeapitoisuudet nousivat järven kaloissa
1980-luvulta 1990-luvulle. Viljakkalanselän hauissa elohopeapitoisuus
on ollut alle 0,5 mg/kg. Aurejärvessä kalastusta haittaavia tekijöitä on
vähän, suurimpana turvatuotanto ja pyydysten likaantuminen järven
pohjoisosassa.

Vesistöt ovat tärkeitä myös vesilintujen metsästyksen kannalta. Poh-
jois-Hämeen riistanhoitopiirissä metsästettiin vuosina 2000-2015 esim.
sinisorsia 8 300 – 17 000 kappaletta vuosittain ja telkkiä vuosina 2000-
2012 vuosittain 800 – 4 000 kappaletta vuosittain. Viime vuonna telkkiä
saatiin saaliiksi enää 100 kpl ja edellisvuonnakin vain 600 kpl. Saalis-
määrät ovat laskeneet kauttaaltaan viime vuosina.

2.5 Vesistöjen kunnostus

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjave-
sien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, joissakin tapauksis-
sa vuoteen 2017 tai 2027 mennessä. Samalla hyvälaatuisten vesien ti-
la ei saa heiketä. Pintavesien tilan päivityksen jälkeen saadaan koko-
naisarvio vesien tilasta, minkä jälkeen asetetaan pintavesien tilan pa-
rantamistarpeet.

Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat hyväksyt-
tiin vuonna 2009 ja Pirkanmaalla ollaan aloittamassa 3. kautta. Toi-
menpideohjelmassa esitetään VNa:ssa vesienhoidon järjestämisestä
esitettyjä perustoimenpiteitä sekä täydentäviä toimenpiteitä, joita ovat
mm. viemäröintiin, jätevedenpuhdistamoihin ja turvetuotantoon esitetyt
ohjauskeinot.

Ikaalisten reitillä hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän tilan turvaa-
miseksi on keskeistä vähentää alueen ravinnekuormitusta ja erityisesti
taimenen esiintymisalueilla myös kiintoainekuormitusta. Toimenpiteitä
tarvitaan erityisesti maatalouden kuormituksen vähentämiseksi. Myös
haja-asutuksen jätevesikuormitusta ja turvetuotannon kuormitusta tulee
vähentää. Pinsiö-Matalusjoella tulisi lisäksi raakun elinolojen paranta-
miseksi lisätä jokeen yläjuoksulla johdettavan veden määrää. Vesien-
hoitosuunnitelmassa alueelle esitetään toimenpiteinä rehevöityneiden
järvien kunnostamista, virtavesien elinympäristökunnostuksia sekä ka-
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lankulkua helpottavia toimenpiteitä. Erilliskohteena mainitaan entisen
Haverin kaivoksen rikastushiekan läjitysalueen kunnostamista suoto-
vesien pääsyn estämiseksi ympäristöön.

Näsijärven alueella keskeistä hyvän tilan saavuttamiseksi on niin ikään
vähentää alueen ravinnekuormitusta ja haja-asutuksen jätevesikuormi-
tusta. Toimenpiteinä ovat samoin rehevöityneiden järvien kunnostuk-
set, virtavesien elinympäristökunnostukset sekä kalankulkua helpotta-
vat toimenpiteet.

Kärkihankerahoituksen turvin on Pirkanmaan ELY-keskus aloittanut
projektin ”Vesivisio Kokemäenjoen vesistöalueella”, jonka tavoitteena
on luoda mallialue vesistöaluekohtaiseksi toimintaorganisaatioksi. Tar-
koituksena on luoda vapaaehtoinen, toimintakykyinen ja pysyvä toimin-
taorganisaatio, joka sitoutuu vesienhoidon tavoitteisiin. Lisäksi kärki-
hankerahoituksen turvin on Ikaalisten reitillä alkanut Pirkanmaan ELY-
keskuksen vetämä ”Yhteistyössä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä” -
projekti. Projekti kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt tavoitteet koskevat suuria järviä ja
tiettyjä erityissuunnittelukohteena olevia vesistöjä. Ylöjärvellä on kun-
nostettu muutamia pienvesiä myös asukkaiden tai osakaskuntien toi-
mesta. Kunnostustoimia on tehty mm. Veittijärvellä jo vuosikymmenien
ajan. Myös Karhejärven Rahaniemenselällä, Mastosjärvellä ja Majajär-
vellä on tehty kunnostustöitä ja kunnostustöitä on suunniteltu mm. Kei-
häsjärvellä, Kuusjärvellä ja Vähä-Vahantajärvellä. Aurejärvellä on tehty
valuma-alueselvitys mahdollisten kunnostustöiden suunnittelun poh-
jaksi. Lisäksi useat rantakiinteistöjen omistajat ovat niittäneet vesikas-
villisuutta tai tehneet muita pienempiä kunnostustoimia.

Uhanalaisten jokihelmisimpukan ja taimenen ennallistamiseksi on Kol-
men helmen joet -projektin myötä valmistunut suunnitelmia kunnostus-
toimiksi vesiuomissa ja valuma-alueilla sekä Ruonanjoelle että Pinsiön-
Matalusjoelle. Konkreettisia kunnostustoimia on tarkoitus tehdä erilli-
sellä projektilla tulevina vuosina.

Parkkuun Alisenkoskella ja Ylisenkoskella rakennettiin vuoden 2016
lopulla kalaporras kalojen nousun mahdollistamiseksi Näsijärvestä ylä-
puolisiin vesistöihin Jakaman reitillä. Taimenpurokunnostusta on tehty
myös Keijärvestä laskevalla Myllypurolla ja selvityksiä laajennetaan lä-
hivuosina Näsijärven puroihin laajemminkin. (kts. luonnonsuoje-
lu/luonnonsuojelun kehittäminen).

Säännöstelystä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia vesien tilaan ja käyt-
töön on pyritty vähentämään Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämässä
Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyn kehittämishankkeessa,
jonka suositukset päivitettiin Näsijärvelle vuonna 2016. Samalla Kyrös-
järvelle laadittiin uudet säännöstelysuositukset (PIRSKE vuosina 2015-
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2016. Päivityksen tuloksena on mm. Näsijärvellä saatu poiketa ns. ke-
vätkuopasta. Lopullisena tarkoituksena on päivittää säännöstelylupia
niin, että ne mahdollistaisivat erilaisten vesitilanteiden huomioimisen
paremmin. Esiselvitys Näsijärven osalta valmistuu vuonna 2017 ja
säännöstelyluvan muuttamishakemus tehtäneen parin seuraavan vuo-
den aikana.
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3. LUONTO

3.1 Ylöjärven luonnosta

Ylöjärvi kuuluu pääosin Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakun-
taan ja sen Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun, jota luonnehtivat
suuret järvialtaat ja reittivedet. Osa Kurun alueesta kuuluu karuun ja
laakeaan vedenjakajaseutuun, Suomenselän maisemamaakuntaan,
jolle on tyypillistä soiden ohella pienet järvet ja suolampareet sekä pu-
rot ja latvajoet, joiden varsille pienet kylät ja viljelykset ovat keskitty-
neet.

Kasvimaantieteellisessä aluejaossa pääosa Ylöjärvestä kuuluu etelä-
boreaaliseen Lounaismaan vyöhykkeeseen ns. vuokkovyöhykkee-
seen, jota luonnehtivat rehevät lehdot ja runsasravinteiset järvet. Ylei-
simmät metsätyypit ovat lehtomainen ja tuore kangas. Soita on vähän.
Kurun alue kuuluu pääosin keskiboreaaliseen Pohjanmaan vyöhyk-
keeseen, jolle ovat tyypillisiä aapa- ja keidassuot. Alueella kohtaavat
eteläiset ja pohjoiset kasvilajit ja kasvillisuustyypit.

Metsät ovat pääosin talousmetsäkäytössä ja suurin osa soista on ojitet-
tu. Erityisesti vanhojen metsien osuus Etelä-Suomessa on voimak-
kaasti vähentynyt viime vuosikymmenten aikana. Vanhat metsät ovat
tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Etelä-Suomen korvista
ja rämeistä luonnontilaisia on enää alle neljännes.

Metsien monimuotoisuutta ja elinympäristöjen muutoksia kuvataan
usein metsäkanalintujen tiheyden muutoksilla. Riistanhoitoyhdistys-
ten laskentojen perusteella pyyn, teeren ja metson kannat ovat Pohjoi-
Hämeen riistanhoitopiirin alueella selvästi maan keskitasoa korkeam-
mat, pyyn osalta jopa tiheimpiä. Metso viihtyy etenkin laajoissa, puus-
toltaan yhtenäisillä metsäalueilla, kun taas pyy pitää suojaisista tiheistä
puronvarsilepikoista. Teeri viihtyy myös kulttuuriympäristön lähellä ja
sen osalta kannanvaihtelut ovat suuret luontaisestikin, esim. kylmät
kesät verottavat kantaa.

Viljakkalan alue kuuluu Satakunnan riistanhoitopiiriin ja siellä pyyn ja
teeren tiheys on ollut 2000-luvulla pienempi kuin Pohjois-Hämeessä.
Tiheys on kuitenkin noussut viime vuosina lähes Pohjois-Hämeen ta-
solle (esim. vuonna 2016 metso 2,8, teeri 4,1 ja pyy 7 lintua/km2). Hä-
meenkyrön-Viljakkalan riistanhoitopiirin alueella tiheys on ollut aiem-
minkin lähes Pohjois-Hämeen tiheyden luokkaa. Metson tiheys on al-
hainen molemmissa riistanhoitopiireissä.
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Kuva 18. Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin metsäkanalintujen tiheys
metsämaalla (lintuja/km2).

Metsäkanalintuja metsästetään vuosittain muutamia tuhansia kappa-
leita. Pyytä on metsästetty vuosina 2000-2015 vuosittain 1100-4500
kappaletta, teertä 1000-5000 kappaletta ja metsoa rauhoitusvuosien
nollasta noin 600 yksilöön. Vuonna 2015 teertä metsästettiin kannan
laskun myötä enää 500 kpl ja metsoa 200 kpl.

Ympäristön muutoksia kuvaa myös metsästystilastot. Suomen alkupe-
räiseen luontoon kuulumattomat supikoira ja rusakko ovat lisääntyneet
voimakkaasti viime vuosina, kun taas metsäjäniksen kanta on vähenty-
nyt. Vuotuisiin tilastoihin vaikuttaa kannan lisäksi esim. tehostetut
pienpetopyynnit alueilla.

Kuva 19. Eräiden lajien saalismäärät (kpl/a) Pohjois-Hämeen riistan-
hoitopiirissä vuosina 1998-2015.



Ylöjärven ympäristön tila 2016

35

Ylöjärven kaupungin koko pinta-alasta 1 324 km2:stä on suojeltu kaik-
kiaan 44,07 km2, mikä on 3,3 % kokonaispinta-alasta. Suojelualueista
suurimman osuuden muodostaa Seitsemisen kansallispuisto, minkä
jälkeen tulevat valtion mailla olevat vanhojen metsien kohteet ja harju-
luonto. Seitsemisessä suojelun piirissä on hyvin monenlaisia biotoop-
peja aina perinnemaisemista soihin ja vanhoihin metsiin. Noin puolet
puiston pinta-alasta on soita. Soista on aikanaan ojitettu yli 60 %, mut-
ta lähes kaikki ojitetut suot on jo ennallistettu.

Mikäli mukaan otetaan Ylöjärvellä sijaitsevat metsäiset Natura 2000 –
verkoston kohteet (Metsäopiston metsä, Taaborinvuori, Perkonmäki,
Pikku Suolijärvi ja Pitkäkangas), muodostuu ”suojelupinta-alaksi” 47,23
km2, mikä on 3,6 % kokonaispinta-alasta. Natura-alueilla ei luontoarvo-
ja saa heikentää, joten kohteiden luontoarvot säilyvät, vaikka ne eivät
olekaan luonnonsuojelulailla rauhoitettuja.

Kuva 20. Ylöjärven suojelualueiden kokonaispinta-alan jakautuminen
pääasiallisen suojeluperusteen mukaan (huom. Seitsemisessä kaikkia
eriteltyjä luontotyyppejä).

3.2 Natura 2000 -verkoston kohteet

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Natura 2000-verkostoon kuuluu
Ylöjärveltä 18 aluetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 6 200 ha.
Myös Lylylammen vanhan metsän alue sivuaa Ylöjärveä Ikaalisten ra-
jalla. Kohteet sekä niiden pääasiallinen suojeluperuste esitetään alla
olevassa luettelossa.
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Luettelo 6. Ylöjärven kaupungin Natura 2000 -verkoston alueet.

Natura 2000 -kohde pinta-ala pääasiallinen suojeluperuste
Alhonlahden alue 58 ha linnusto, vaihettumissuot ja ran-

tasuot
Aurejärvi (osin Par-
kanon puolella)

717 ha humuspitoiset järvet

Hirvijärvi 23 ha linnusto, vaihettumissuot ja ran-
tasuot

Ilvesmäki-Läämän-
nevan metsä (osin
Ruoveden alueella)

45 ha vanhat metsät

Isoneva-Raitakulon-
neva (osin Virtojen
alueella)

139 ha keidassuot

Korpijärven haka 0,6 ha kuivat ja tuoreet niityt, hakamaat
Lymylampi (sivuaa
vain Ylöjärveä)

0,3 ha vanhat metsät

Metsäopiston metsä 8 ha vanhat metsät, puustoiset suot
Perkonmäki 24 ha vanhat havu-lehtipuusekametsät,

lehdot, pikkujoet ja purot
Petäjäjärvi 254 ha vanhat metsät, puustoiset suot
Pikku-Suolijärvi 197,5 ha vanhat metsät, puustoiset suot
Pinsiön-Matalusjoki
(vain n. 1,5 ha lehto-
ja lähdeosa on Ylö-
järven puolella)

27 ha pikkujoet ja purot, lehdot;

Pitkäkangas 34 ha luonnonmetsät ja puustoiset suot
Pitämävuoret 59 ha vanhat metsät, puustoiset suot
Raattaniemi-Vekara-
niemi

89 ha vanhat metsät, puustoiset suot

Ruonanjoki (osin
Hämeenkyrön puolel-
la)

13 ha uhanalaisen jokihelmisimpukan
elinalue

Seitseminen (osin
Ikaalisten puolella)

4521 ha keidassuot, luonnonmetsät

Taaborinvuori 60 ha kuusivaltaiset vanhat metsät
Valkeekivi 10 ha lehdot

Natura 2000-verkostoon sisällytetyistä alueista Seitseminen kuuluu lä-
hes kokonaan Seitsemisen kansallispuistoon. Sen lisäksi lailla on suo-
jeltu suuri osa Petäjäjärven, Pitämävuorten ja Raattaniemi-
Vekaraniemen alueista. Myös osa Isoneva-Raitakulonnevan, Alhonlah-
den (n. 37 ha), Valkeekivenlehdon (4,5 ha) ja Pinsiön lähdelehdon (0,5
ha) alueista on jo rauhoitettu luonnonsuojelulailla.
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3.3 Luonnonsuojelualueet valtion omistamilla alueilla

Kansallispuistot
Seitsemisen kansallispuisto on perustettu v. 1982 ja se on suuruu-
deltaan 45,5 km2. Seitsemisen suojelun tavoitteena on säilyttää erityi-
nen pienipiirteinen metsä- ja suokokonaisuus. Puisto on hieno retkeily-
kohde hyvin merkittyine reitteineen. Puiston luonto ja nähtävyydet ovat
monipuolisia, sillä kansallispuiston alueella sijaitsevat mm. Seitse-
misharju, perinnemaisemaa edustava Koveron kruununmetsätorppa,
luonnontilaisia ja ennallistettuja suoalueita kuten Kivineva ja Jaulinne-
va sekä vanhoja metsiä, joista tunnetuin on Multiharjun aarnialue. Puis-
ton vanhoissa metsissä tavataan monia uhanalaisia hyönteisiä sekä
kasvi- ja eläinlajeja.

Muut luonnonsuojelualueet valtion mailla
Ylöjärven alueella on valtion mailla kolme vanhojen metsien suojelu-
aluetta, jotka kaikki kuuluvat myös Natura-verkostoon. Lisäksi niin
ikään Natura-verkostoon kuuluvasta Isoneva-Raitakulonnevan aluees-
ta on suojeltu suurin osa. Valtion mailla olevat suojelualueet ovat:
1. Isonevan-Raitakulonnevan soidensuojelualue (116,59 ha)
2. Petäjäjärven suojelualue (244,39 ha)
3. Pitämävuorten suojelualue (58,99 ha)
4. Raattaniemen suojelualue (88,45 ha)

 Metsähallitus rauhoitti omalla päätöksellään soidensuojeluohjelman
täydennysesityksen kohteista vuonna 2016 kaikkiaan viisi kohdetta,
joiden yhteispinta-ala on 151,9 ha. Siten valtion mailla on Seitsemisen
kansallispuiston lisäksi yhteensä 660,32 ha suojelualueita. Uudet soi-
densuojelukohteet ovat:
1. Jakopuro-Vähä Mustajärvi (12,1 ha)
2. Lamminneva-Sikoneva-Teerineva (51,7 ha)
3. Pahkaneva (Ylöjärvellä 5,1 ha)
4. Pohjalammi-Koukerolammit-Vehkoslammit (30,5 ha)
5. Riuttasjoen suot (52,5 ha)

3.4. Luonnonsuojelualueet yksityisillä mailla

Ylöjärvellä on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu yksityisten
maille (ml. kaupunki ja seurakunta) 27 aluetta, joiden pinta-ala on noin
272 ha. Suurimmat suojelualueet sijoittuvat Ylöjärvenharjulle (yhteensä
133,48 ha) sekä Alhonlahden (lähes 40 ha) alueelle. METSO-
ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman puitteis-
sa Ylöjärveltä on suojeltu jo 10 vanhan metsän aluetta, joiden pinta-ala
on yhteensä 50,7 ha.

Em. luonnonsuojelualueiden lisäksi Pirkanmaan ympäristökeskus on
määritellyt luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella viisi suojeltaviin
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luontotyyppeihin kuuluvaa jalopuumetsikköä. Ne ovat pieniä lehmus-
metsiköitä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on vain 4,6 ha.

Taulukko 7. Luonnonsuojelulailla, luontotyyppirauhoituksen tai
METSO-ohjelman kautta rauhoitetut kohteet Ylöjärvellä.

luonnonsuojelualue pinta-ala alueen luonnehdinta
Alhonlahden alue yht. 38,29 ha lintujärvi
Ansomäen lehtorinne yht. 0,26 ha 3 erillistä lehtolaikkua
Harhalanlammi-
Paskolammi

yht. 23,87 ha lintujärvet

Isomäen lehmusmetsik-
kö

0,75 ha lehmusmetsä

Jaskaranlammin metsä 2,4 ha vanha metsä
Kaitijärven lehmusmet-
sikkö

0,28 ha lehmusmetsä

Kaitivuori 4,1 ha vanha metsä
Koijärven laskupuron
lehmusmetsä

0,68 ha lehmusmetsä

Lammasniemi 6,58 ha matala harjuselänne
Leppiojan varsi 6,2 ha vanha metsä
Leppäjärven puronvarsi yht. 1,5 ha puronvarsilehto
Mikkolankorpi 14 ha vanha metsä
Mustalammi 5,21 ha vanha metsä ja erä-

maalampi
Paappasenniemen leh-
musmetsikkö

1,94 ha lehmusmetsä

Pikku-Ahveniston harju 79,27 ha harjumetsä
Pikku-Haapajärven met-
sä

1,8 ha vanha metsä

Pikkusaari 0,32 ha pieni saari, jolla van-
haa metsää

Pinsiönkangas 58,56 ha harjumetsä
Pyydysmäki 0,7 ha vanha metsä
Särkivuoren lehmusrin-
ne

0,95 ha lehmusmetsä

Syväsaari 4,1 ha vanha metsä
Tervahaudanmäki 3,9 ha vanha metsä
Valkeekivi yht. 4,32 ha lehto
Viitaankulman metsä 1,5 ha vanha metsä
Vironvuoret yht. 9,4 ha vanha metsä
Ylä-Pinsiön lähdelehto yht. 1,46 ha lähdelehto

Kaikkiaan yksityisten maille sijoittuvia suojeltuja alueita on 271,84 ha
kesällä 2017. Suurin osa rauhoitetuista alueista sijoittuu harjulle ja osa
rauhoitettujen alueiden metsistä on pienimuotoisten metsänhoitotoi-
mien piirissä. Linnuston suojelemiseksi perustetut luonnonsuojelualu-



Ylöjärven ympäristön tila 2016

39

eet sijoittuvat Viljakkalan keskustaan Alhonlahden alueelle. Vanhojen
metsien osuus suojelualasta on ollut kasvussa METSO-ohjelman myö-
tä, mutta erityisesti lehtoja suojelualasta on hyvin vähän. Alhonlahden-
Lippaanlahden alueelle, joka kuuluu Natura-verkostoon, on laadittu
hoito- ja käyttösuunnitelma ja aluetta on kunnostettu vuonna 2007 lin-
tulajiston monipuolistamiseksi. Muista suojelualueista Ahveniston har-
julla ja Ansonmäen lehtorinteellä on toistaiseksi hyväksytty hoito- ja
käyttösuunnitelma.

Kuva 21. Yksityisten suojelualueiden määrän (ha) kehitys Ylöjärvellä
pääluontotyypeittäin (Viljakkala ja Kuru mukaan v. 2010).

3.4 Muut arvokkaat luontokohteet

Natura 2000 –verkoston ja luonnonsuojelulailla rauhoitettujen kohtei-
den lisäksi valtakunnallisissa suojeluohjelmissa ja selvityksissä on luo-
kiteltu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi useita ylöjär-
veläisiä kohteita.

Taulukko 8. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat luonto-
kohteet Ylöjärvellä.

Suojeluohjelma /
peruste Kohde
Harjut Valtakunnallisesti arvokkaat

Lintuharju (245 ha, osin Hämeenkyrön puolella)
Seitsemisharju (265 ha, osin Ikaalisten puolella)
Maakunnallisesti arvokkaat
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Kotkannokka (24 ha)
Mullikummunmaa (91 ha)
Pikku-Ahvenisto - Julkujärvi (237 ha)
Pinsiönkangas-Ketunkivenkangas (610 ha, osin Hä-
meenkyrön puolella)
Pitkäkangas (17 ha)
Teivaalanharju (185 ha)

Lehdot Valtakunnallisesti arvokkaat
Valkeekiven puronvarsilehto (10 ha, osin
suojeltu luonnonsuojelualueena)
Maakunnallisesti arvokkaat
Särkijärven lehmuslehto (1 ha, osin suojeltu
luontotyyppinä)
Pihkaperän Isomäki (1,3 ha, osin suojeltu
luontotyyppinä)

Rannat Valtakunnallisesti arvokkaat
Aurejärvi

Perinnemaisemat Valtakunnallisesti arvokkaat
Luomajärven keto (1,1 ha)
Maakunnallisesti arvokkaat
Lörpyksen haka (2,5 ha)

Kallioalueet Erittäin arvokas kallioalue
Pihkaperän Isomäki (28 ha)
Poikeluksen pallograniitti (0,45 ha)
Siivikkalan rantakalliot (59 ha)
Hyvin arvokas kallioalue
Ammunteenvuori-Rättivuori (298 ha)
Kylmävuori-Engelsmanninvuori (348 ha)
Arvokkaat kallioalueet
Ansomäki (41 ha)
Hirviniemen kalliot (21 ha)
Mastosvuori-Paskovuori (202 ha)
Mustavuori-Pirunvuori (65 ha)
Naurisvuori (14 ha)
Rumavuori (58 ha)
Särkivuori (22 ha, Kuru)
Särkivuori-Väärnynvuori (98 ha)
Väinänvuori (52 ha)

Moreenimuodostumat Myllymäki (2,4 ha)
Tuuli- ja rantakerros-
tumat Kotkanhieta (3,7 ha)
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Lisäksi kaupungin alueella on lukuisia paikallisesti merkittäviä luonto-
kohteita, joista osa on osoitettu suojeltaviksi kohteiksi eriasteisissa
kaavoissa.

Luonnonmuistomerkkeinä kaupungin alueella on rauhoitettu neljä män-
tyä, neljä kuusta ja kaksi lehmusta/lehmusryhmää.

3.5 Uhanalaiset lajit

Suomessa lajien uhanalaisuusluokitus uusittiin vuonna 2010 ja luoki-
tusta on päivitetty lintujen ja nisäkkäiden osalta vuonna 2015. Uhan-
alaiset lajit luokitellaan uhanalaisuuden perusteella kolmeen luokkaan:
äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaaran-
tuneet (VU). Suomessa arvioidaan olevan noin 45 000 lajia, joista
uhanalaisuus arvioitiin hieman yli 21 000 lajin osalta. Niistä uhanalai-
siksi lajeiksi luokitellaan n. 2 200 lajia eli 10,5 % lajeista. Määrällisesti
eniten uhanalaisia lajeja on lajimäärältään suurissa eliöryhmissä: ko-
vakuoriaisissa, perhosissa, jäkälissä, sienissä ja pistiäisissä. Suurim-
mat syyt ovat metsäympäristöjen muutokset (30,8 %) sekä niittyjen, ke-
tojen, rantojen, harjurinteiden ja muiden avoimien elinympäristöjen sul-
keutuminen (25,7 %). Lajien uhanalaistuminen on Suomessa hieman
hidastunut metsissä ja kulttuuriympäristöissä, kun taas soilla, vesissä,
rannoilla, kallioilla ja tuntureilla se on huomattavasti kiihtynyt edelli-
seen selvitykseen verrattuna.

Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista tavataan Ylöjärvellä yli 60 lajia.
Tiedot ovat puutteellisia erityisesti itiökasveista ja selkärangattomista
eläimistä, joita on selvitetty lähinnä erityistapauksissa tietyillä suojelu-
alueilla. Tiedot ovat osin vanhoja eikä niiden tämän hetkistä tilaa ole
tarkistettu. Etenkin linnustossa viime vuosina tapahtuneet muutokset
ovat olleet nopeita ja suuria, mikä näkyi uhanalaisten lintulajien mää-
rän suurena kasvuna vuosien 2010 ja 2015 luokitusten välillä. Lintula-
jien osalta taulukossa ovat mukana vain ne lajit, joita on tavattu vuonna
2013 tai sen jälkeen tehdyissä selvityksissä tai jotka on esitelty pesivi-
nä lajeina Pirkanmaan linnusto -kirjassa vuonna 2016.

Uhanalaisista lajeista ketokatkero, lännenmunuaisjäkälä, tummaverk-
koperhonen ja palosirkka kuuluvat myös luonnonsuojelulain mukaisiin
erityisesti suojeltaviin lajeihin, joille laaditaan tarvittaessa suojeluoh-
jelma kannan elvyttämiseksi. Näiden lisäksi Ylöjärvellä tavataan erityi-
sesti suojeltaviin lajeihin kuuluvaa ruisrääkkää.
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Taulukko 9. Ylöjärvellä tavattuja uhanalaisia lajeja.

Uhanalaisuusluokka  Laji Elinympäristö

Äärimmäisen uhan- Jäkälät:
alaiset lännenmunuaisjäkälä vanhat metsät

Erittäin uhanalaiset Putkilokasvit:
ahosilmäruoho niityt
ketokatkero niityt
lietetatar tulvarannat, lammet
saunionoidanlukko niityt, lehdot
Sammalet:
hiuskoukkusammal purot, järvet
Sienet:
kalkkikääpä vanhat metsät
kanadankääpä vanhat metsät
Nisäkkäät:
susi metsät
Linnut:
jouhisorsa järvet, lammet
heinätavi rehevät järvet
punasotka rehevät järvet
tukkasotka järvet, lammet
huuhkaja kalliot, kangasmetsät
räystäspääsky rakennukset
nokikana rehevät järvet
selkälokki karut järvet
tukkakoskelo karut järvet
mehiläishaukka metsät
mustakurkku-uikku rehevät järvet
Kalat:
purotaimen purot
Nilviäiset:
jokihelmisimpukka virtaavat purot
Kovakuoriaiset:
liekohärkä vanhat metsät
Perhoset:
tummaverkkoperhonen (?) niityt

Vaarantuneet Putkilokasvit:
hirvenkello niityt
ahokirkiruoho niityt
etelänhoikkaängelmä niityt
Sammalet:
etelänraippasammal kalliot
haapariippusammal vanhat metsät
harsosammal lähteiköt
kalliopunossammal purot
kolokärpänsammal kalliot
pikkulovisammal vanhat metsät
pohjanpussisammal kalliot
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Sienet:
erakkokääpä vanhat metsät
välkkyludekääpä vanhat metsät
Jäkälät:
kalliokeuhkojäkälä kalliot
Linnut:
haapana järvet, lammet
tervapääsky rakennukset
hiirihaukka kangasmetsät
viherpeippo puistot, pihat
koskikara virtavedet
pajusirkku niitty- ja luhtarannat
taivaanvuohi nevat
liejukana rehevät järvet
isokoskelo karut järvet
riekko rämeet
naurulokki järvet, lammet
töyhtötiainen kangasmetsät
varpunen rakennukset
hömötiainen kangasmetsät
punatulkku tuoreet kangasmetsät
kangaskiuru (?) harjumetsät
törmäpääsky ranta- ym. penkereet
Suorasiipiset:
palosirkka avoimet paisterinteet
Perhoset:
arohietayökkönen paisterinteet
kirjomaayökkönen harjumetsät, kultt.ymp.
timjamijäytäjäkoi paisterinteet
vaaleaharmoyökkönen vanhat metsät, korvet
Kovakuoriaiset:
lahokapo vanhat metsät
murroskolva vanhat metsät

Ylöjärvellä tavataan useita luontodirektiivin IV(a) mainitsemia lajeja,
joiden luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävit-
täminen ja heikentäminen on kielletty. Näitä ovat saukko, ilves, liito-
orava, viitasammakko, lepakot (korvayökkö, vesisiippa, viiksisiip-
pa/isoviiksisiippa ja pohjanlepakko), sirolampikorento ja isolampisukel-
taja. Esim. liito-oravalta tunnetaan kymmeniä lisääntymispaikkoja Ylö-
järven alueelta. Eri lepakkolajeilta (vesisiippa, korvayökkö, viiksisiip-
pa/isoviiksisiippa ja pohjanlepakko) tunnetaan lukuisia lisääntymis- ja
levähdysalueita sekä saalistus- ja oleskelualueita eri puolilta kaupun-
kia.

Valtakunnallisesti uhanalaisten lajien lisäksi Ylöjärvellä tavataan useita
Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen 1 mukaisia lajeja sekä silmällä
pidettäviin luokiteltavia lajeja. Silmällä pidettäviin lajeihin kuuluvat
mm. euroopanmajava, liito-orava, ilves, punavarpunen, kanahaukka, li-
ro, varpuspöllö, haarapääsky, kuovi, silkkiuikku, kangasajuruoho, ke-
toneilikka, ketonoidanlukko, musta-apila, sarjatalvikki, raidankeuhkojä-



Ylöjärven ympäristön tila 2016

44

kälä, karstajäkälä, korkkikerroskääpä, täpläantikainen ja ajuruohosul-
kanen. Valtakunnallisesti silmällä pidettävistä linnuista pohjansirkku ja
keltavästäräkki ovat Pirkanmaalla erittäin uhanalaisia ja esim. pikkutyl-
li, helmipöllö ja kivitasku vaarantuneita.

3.6 Luonnon virkistys- ja matkailualueet

Ylöjärven kaupungin alueella on laajoja ja valtakunnallisestikin merkit-
täviä luontoon liittyviä virkistys- ja matkailualueita. Seitsemisen kansal-
lispuiston ohella Kurun alueella on laaja Riuttaskorven virkistysmetsä
(1 600 ha) ja Ylöjärven eteläosissa puolestaan kuntaa halkova Ylöjär-
venharju, missä on koko kaupunkiseutua palvelevia ulkoilu- ja virkistys-
reittejä. Lukuisten ulkoilureittien lisäksi Haverin alue, Näsijärven saaret
veneilijöille sekä Kurun alueen melontareitit (Sikkilänjoki, Haukkajoki ja
Keihäsjoki) ovat tunnettuja luontomatkailukohteita.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Seitsemisen ja Helvetinjärven
kansallispuistojen välinen alue on lisäsi osoitettu maa- ja metsätalous-
valtaiseksi alueeksi, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittä-
vä. Kurun keskusta ja Näsijärven ranta-alueet valtakunnallisesti merkit-
tävine kallioalueineen on puolestaan osoitettu matkailun ja virkistyksen
kehittämisen kohdealueeksi. Kurun, Haverin ja Pimeesalmen satamat
ovat tärkeitä vesiliikenteen kannalta ja liittyvät maakunnallisesti tai
seudullisesti merkittäviin veneväyliin.

3.7 Luonnonsuojelun kehittäminen

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Selvitys Ylöjärven luontokoh-
teista –raportin loppuvuodesta 2013. Siinä esitetään uusien luonnon-
suojelualueiden perustamismahdollisuuksien selvittämistä kaupungin
omistamilla kohteilla Pihlajistonkorpi, Mikkolankorpi, Tappisuo ja Vi-
ronvuori sekä eräiden Natura-alueisiin kuuluvien maiden myyntiä valti-
olle suojelutarkoitukseen. Kohteista Pihlajistonkorpi (Leppiojan varsi),
Mikkolankorpi ja Vironvuoret rauhoitettiin vuonna 2016. Lisäksi kau-
punki on myynyt  Perkonmäen Natura-alueen viereltä maata valtiolle
suojelutarkoitukseen.

Metsähallitus on ennallistanut huomattavia suoalueita Seitsemisessä,
sillä lähes kaikki kansallispuiston aikanaan ojitetuista (60 % pinta-
alasta) soista on jo ennallistettu. Lisäksi Metsähallitus on ennallistanut
mm. Jouttenuskorpea. Vuonna 2016 aloitettiin Metsähallituksen, Suo-
men riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen 7-vuotinen Life-
projekti, jolla on tarkoitus palauttaa metsäpeura Seitsemisen kansallis-
puiston tuntumaan.

Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista useimmat hyönteiset ja itiökas-
vit esiintyvät luonnonsuojelualueilla tai Natura-verkostoon kuuluvilla
alueilla, joten lajien säilyminen on niiden osalta melko turvattu. Hoito-
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toimia on tehty mm. ketokatkeron, kirkiruohon ja noidanlukkojen (niitto)
sekä palosirkan esiintymispaikoilla (metsän harvennus). Perinnemai-
semien hoitotoimia on tehty myös muilla niityillä eri puolilla kaupunkia.
Alhonlahdella on tehty kunnostustöitä lintulajiston monipuolistamiseksi
ja Ansomäellä harvennettu pähkinäpensaiden ympäristöä ja lehtoa
kuusettumisen estämiseksi.

Vuonna 2016 käynnistyi Ylöjärven kaupungin, Nokian kaupungin ja
Hämeenkyrön kunnan Kolmen helmen projekti, jonka tarkoituksena on
säilyttää ja vahvistaa Ruonanjoen, Pinsiön-Matalusjoen ja Hämeenky-
rössä sijaitsevan Turkimusojan jokihelmisimpukan ja taimenen kantoja.
Purot ja joet ovat Etelä-Suomen viimeisiä raakkuvesistöjä ja raakku li-
sääntynee enää Turkimusojalla ja vähäisessä määrin Ruonanjoella.
Konkreettisiin kunnostustoimiin päästäneen joilla vuoden 2018 aikana.

Myös Keijärvestä laskevalla Myllypurolla aloitettiin vuonna 2014 kun-
nostustyöt taimenen palauttamiseksi puroon. Alustavien tulosten pe-
rusteella mätirasiaistutukset purolla ovat onnistuneet hyvin. Vuoden
2016 lopulla rakennettiin myös Parkkuun Ylisenkosken kalatie ja Park-
kuun Alisenkosken kalaporras, joiden tarkoituksena on mahdollistaa
kalan nousu Näsijärvestä yläpuoliseen vesistöön. Jakaman reitillä on
selvitetty myös virtavesien kunnostusmahdollisuuksia ja toimet taime-
nen palauttamiseksi vesistöön ovat käynnistyneet. Myös laajempaa
hanketta Kokemäenjoen vesistöalueen virtavesien ja taimenkantojen
parantamiseksi ollaan käynnistämässä Kokemäenjoen vesistön ve-
siensuojeluyhdistyksen vetämänä.
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4. ILMA
4.1 Kuormitus

Kasvihuonekaasut
Kasvihuonekaasupäästöt koostuvat pääosin hiilidioksidista (CO2) sekä
metaanista (CH4) ja dityppidioksidista (N2O). Näiden kaasujen määrä
on lisääntynyt ihmisen toiminnan vaikutuksesta ilmakehässä, mikä saa
aikaan ns. kasvihuoneilmiön voimistumista. Ilmiö syntyy, kun auringon
säteet läpäisevät kasvihuonekaasut, mutta ne estävät säteilyn heijas-
tumisen takaisin avaruuteen. Siten maapallon keskilämpötila nousee.

Ylöjärvellä on seurattu kulutusperusteista kasvihuonekaasujen päästö-
jä kymmenisen vuoden ajan. Seurannassa ovat mukana kaukolämpö,
rakennusten erillislämmitys, rakennusten sähkönkulutus, kuluttajien
sähkönkulutus, teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja
jätehuolto.

Kuva 22. Ylöjärven kasvihuonekaasupäästöt (kt CO2-ekv) ja päästöt
asukasta kohden (t CO2-ekv) vuosina 2004-2015 (vuosi 2016 ennakko-
tieto).

Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 200 000 tonnin
CO2-ekv. lukemista hieman yli 150 000 tonniin vuodessa.  Asukasta
kohden laskettuna päästöt ovat laskeneet noin 6 t CO2-ekv. lukemista
noin 5 tonniin vuositasolla. Suurimmat päästöt aiheutuvat sektoreittain
tieliikenteestä (40 %) ja erillislämmityksestä (17 %). Vuotuisiin päästöi-
hin vaikuttaa mm. talvinen sää.

Ylöjärven kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin
toimesta, jossa on mukana noin 100 kuntaa tai kaupunkia. Verrattaes-
sa Ylöjärven päästöjä muihin seurannassa mukana oleviin kuntiin, voi-
daan Ylöjärven asukaskohtaisten päästöjen osalta todeta seuraavaa:
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- kuluttajien sähkönkulutus on noin 25 % pienempi kuin raportin
kunnissa keskimäärin

- sähkölämmityksen ja erillislämmityksen päästöt ovat samaa
luokkaa kuin kunnissa keskimäärin

- kaukolämmön päästöt ovat lähes 40 % pienemmät kuin kunnissa
keskimäärin

- tieliikenteen päästöt ovat lähes 20 % pienemmät kuin kunnissa
keskimäärin

- maatalouden päästöt ovat noin 60 % pienemmät kuin kunnissa
keskimäärin

- jätehuollon päästöt ovat noin 40 % suuremmat kuin kunnissa
keskimäärin (päästöt eivät täysin vertailukelpoisia)

Liikenteen päästöt
Suurin ilmaa kuormittava tekijä Ylöjärvellä on liikenne. Liikennemäärät
nousivat jyrkästi vuoteen 1990 asti, minkä jälkeen liikennemäärien
kasvu on ollut tasaisempaa. Vaasantien keskimääräinen vuorokausilii-
kenne on jo lähes 20 000 ajoneuvoa Tampereen puoleisessa päässä ja
noin 12 000 ajoneuvoa Metsäkylän kohdalla. Kuruntiellä liikennemäärä
ensin vähentyi Uusi-Kuruntien valmistuttua v. 2002, mutta liikenne on
jälleen erittäin vilkasta, sillä vuorokausiliikenne on lähes 15 000 ajo-
neuvoa Ylöjärven keskustassa. Uusi-Kuruntien liikennemäärä on noin
6 500 ajoneuvoa.

Läntisellä kehätiellä liikennemäärän kasvu on ollut voimakasta mootto-
ritien valmistumisen jälkeen ja liikennemäärä on kaksinkertaistunut no-
peasti ja noussut jo yli 16 000 ajoneuvoon. Liikenteen arvioidaan kas-
vavan edelleen vuoteen 2030 mennessä. Vaasantien liikennemäärä
nousee vilkkaimmalla kohdalla yli 26 000 ajoneuvoon / vrk ja läntisellä
kehätiellä yli 28 000 ajoneuvoon. Uusi-Kuruntien liikennemäärät nou-
sevat ennusteen mukaan noin yli 13 000 ajoneuvoon vuoteen 2030
mennessä.

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimuksen 2012
mukaan ylöjärveläisten vuonna 2012 päivittäin tehdystä 78 000 mat-
kasta 72 % tehtiin henkilöautolla, 19 % jalan tai pyörällä ja 7 % joukko-
liikenteellä. Vuoteen 2005 verrattuna joukkoliikenteen osuus oli jopa
laskenut samoin kuin kevyen liikenteen osuus.  Ylöjärvellä asuvien
kulkutapajakauma v. 2013 muodostui seuraavasti: kävely 11 %, polku-
pyörä 8 %, henkilöauton kuljettaja 59 %, henkilöauton matkustaja 13
%, joukkoliikenne 7 % ja muu 2 %.
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Kuva 23. Tieliikenteen CO-, HC- ja NOx-päästöt ja ajosuoritteen määrä
Ylöjärvellä 2000-luvulla.

Tieliikenteen päästöt kasvoivat vuoteen 1990 saakka, minkä jälkeen
päästömäärät ovat kääntyneet katalysaattoreiden ja dieselkaluston
päästörajoitusten vuoksi laskuun. Erityisesti hiilimonoksidi- (CO), hiili-
vety- (HC) ja metaanipäästöt (CH4) sekä typen oksidit (NOx) ovat vä-
hentyneet katalysaattoreiden ansiosta, vaikka liikennesuoritteet ovat
kasvaneet. Dieseltekniikan kehitys on puolestaan vähentänyt hiukkas-
päästöjä. Vuotta 2012 aikaisempien vuosien liikenteen päästöt ei-
vät ole verrannollisia uusimpiin LIPASTO-tuloksiin (LIPASTO =
VTT:ssä toteutettu liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuk-
sen laskentajärjestelmä).

Kuva 24. Tieliikenteen hiukkaspäästöt Ylöjärvellä 2000-luvulla.
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Polttoaineen koostumuksen muutokset ovat puolestaan lopettaneet lyi-
jypäästöt kokonaan ja vähentäneet rikkidioksidipäästöt (SO2) olemat-
tomiksi aikaisempaan verrattuna. Päästöt tulevat edelleen laskemaan
katalysaattorilla varustettujen autojen ja vähäpäästöisten autojen yleis-
tyttyä.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt (CO2) sen sijaan ovat edelleen suuret,
vaikka ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Hiilidioksidi on merkittävä
kasvihuonekaasu. Myös toisen kasvihuonekaasun, typpioksiduulin
(N2O), päästöt kasvavat edelleen, sillä katalysaattoriautot tuottavat sitä
enemmän kuin katalysaattorittomat autot. Sen osuus päästöistä on kui-
tenkin vähäinen.

Kuva 25. Liikenteen CO2-päästöt Ylöjärvellä 2000-luvulla.

Muut päästölähteet
Pistelähteiden eli yksittäisten ilmansaastuttajien osuus kuormituksesta
on vähäinen Ylöjärvellä. Kaupungin alueella on alle 10 laitosta, joilla
on merkittäviä ilmapäästöjä. Näitä ovat Tampereen Sähkön maakaasu-
käyttöiset lämpökeskukset, entinen Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymän Ylisen kuntoutuskeskus sekä turvetuotantoalueet ja kallion
louhinta- ja murskausasemat, joita on viime vuosina ollut toiminnassa
keskimäärin 5-6 kpl. Esim. Tampereen Sähkölaitoksen Elovainion ja
Julkujärven lämpökeskusten yhteenlasketut CO2-päästöt ovat vaihdel-
leet vuosina 2013-2016 1 500 - 3 000 tonniin.

Vesistöjä ja maaperää happamoittavan rikkidioksidin suurimman pääs-
tölähteen muodostaa kiinteistökohtainen lämmitys. Pistelähteiden sa-
moin kuin muiden lähteiden rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet
1980-luvun puolen välin yli 120 tonnista murto-osaan viimeisten vuo-
sien aikana.
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Ns. VOC-asetuksella rajoitetaan liuottimien käytöstä aiheutuvia haitto-
ja, mm. alailmakehän otsonin muodostumista. Asetuksen mukaiset il-
moitusvelvolliset laitokset ovat esittäneet haihtuvien orgaanisten yhdis-
teiden käytön vähentämiskeinoja toimissaan.  Lupavelvollisten laitos-
ten VOC-päästöt ovat loppuneet tuotantojen loppumisen myötä koko-
naan Ylöjärvellä.

Kaukokulkeuma
Paikallisten lähteiden lisäksi tulee lähi- ja kaukokulkeutumana huomat-
tava määrä epäpuhtauksia.  Happamoittava laskeuma muodostuu il-
maan päässeistä rikin ja typen oksideista sekä ammoniakista. Las-
keumat ovat vähentyneet 1980-luvulta 2000-luvulle oleellisesti ras-
kasmetallien osalta ja hieman typpipäästöjen osalta. Metsäntutkimus-
laitoksen sammalpallotutkimuksissa 1985-2010 Suomen päästöt todet-
tiin raskasmetallien osalta Euroopan pienimmiksi. Etelä-Suomen typpi-
laskeuma on 3-4 kg/ha/a.

4.2 Ilman laatu

Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta on annettu raja-arvot ter-
veyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi seuraaville epäpuh-
tauksille:

- rikkidioksidi
- typpidioksidi
- hiilimonoksidi
- bentseeni
- lyijy
- hengitettävät hiukkaset
- pienhiukkaset

Lisäksi otsonille on annettu tavoitearvot terveyshaittojen ehkäise-
miseksi ja vähentämiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi.

Typpidioksidin vuosikeskiarvot olivat Siivikkalassa, Vuorentaustassa,
Metsäkylässä ja Kirkonseudulla v. 2000 10-15 µg/m3 ja  muualla alle 10
µg/m3. Vilkasliikenteisimpien teiden lähettyvillä vuosikeskiarvo vaihte-
lee 15-25 µg/m3. Typpidioksidipitoisuuden vuosiraja-arvo on 40 µg/m3.
Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa hengitysoireita lapsille ja astmaa-
tikoille. Tampereen ilmanlaadun mittausasemillakaan ei typen oksidien
osalta havaittu ohje- tai raja-arvojen ylityksiä lainkaan vuonna 2015.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvo ei saa ylittää 40
µg/m3 ja pienhiukkasten (PM2,5) vuosikeskiarvo 25 µg/m3. Hiukkapitoi-
suudet voivat hetkellisesti ylittyä Ylöjärvellä teiden kevätsiivouksen ai-
kana sekä esim. kalliolouhinta ja murskausasemien lähettyvillä. Seu-
rantatulosten mukaan hiukkaspitoisuudet ovat kuitenkin jääneet häiriin-
tyvissä kohteissa alle ohjearvojen.
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Ylöjärveä lähin ilman laadun mittauspiste sijaitsee Tampereen Epiläs-
sä, missä on siirrettävä mittausasema. Hiukkasten osalta Epilän hengi-
tettävien hiukkasten keskiarvo vuonna 2015 oli 12 µg/m3 (vuosiraja 40
µg/m3) ja pienhiukkasten 6,6 µg/m3 (vuosiraja-arvo 25 µg/m3). WHO:n
vuorokausiohjearvo 25 µg/m3 kuitenkin ylittyi Epilässä neljä kertaa.

Otsonin tavoitearvo kahdeksan tunnin keskiarvona on 120 µg/m3. Pi-
toisuus ylittyy lähialueilla etenkin keväisin ja alkukesäisin. Terveyden
suojelemiseksi asetettu keskiarvo ylittyy yleisesti myös Suomen ilman
laadun mittausten tausta-asemilla. Kasvillisuuden suojelemiseksi on
tavoitearvoksi asetettu 6000 µg/m3h (kesäajan päiväajan tuntiarvojen
keskiarvo), mikä ylittyy myös yleisesti Suomessa hellejaksoilla.

4.3 Ympäristövaikutukset

Ilmastonmuutos
Ihmisen toiminnan tuloksena ilmakehän hiilidioksidin ja muiden kasvi-
huonekaasujen pitoisuudet ovat nousseet, mikä on voimistanut ns.
kasvihuoneilmiötä. Maapallon kasvihuoneilmiön voimistuminen on
puolestaan aiheuttanut ilmaston muutoksia, mistä selvimpänä osoituk-
sena on maapallon keskilämpötilan kohoaminen 0,74 asteella viimeis-
ten sadan vuoden aikana. Lämpötilan nousun ohella maapallon sadan-
ta muuttuu, mikä aiheuttaa jatkossa enenevässä määrin rankkasateita
Pirkanmaallakin. Tulvien ohella ongelmia mm. vesihuollolle voivat ai-
heuttaa pitkät kuivat kaudet.

Kasvillisuusmuutokset
Ilman saastumisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia on seurattu vii-
meksi Ylöjärvellä neulastutkimuksin 1980-luvun alussa ja vuosina
1990-1991 sekä runkojäkälätutkimuksilla vuosina 1987 ja 1996. Tuol-
loin neulasten ja jäkälien rikkipitoisuudet olivat vielä korkeita. Rikki-
päästöt ovat vähentyneet niin, ettei niiden vaikutuksia ole seurattu pa-
riin vuosikymmeneen. Muista metalleista kohonneita pitoisuuksia jäkä-
lissä tavattiin kaupungin eteläosassa raudan, kuparin, kromin ja nikke-
lin osalta.

Metsäntutkimuslaitoksen sammalpallotutkimuksessa raskasmetallipi-
toisuudet ovat vähentyneet oleellisesti kasvillisuudessa, mutta typpi-
laskeuman arvioidaan muuttaneen jo kasvillisuutta. Esim. jäkälät ovat
vähentyneet koko Suomessa typestä hyötyvien kasvien kustannuksel-
la.

4.4. Päästöjen vähentäminen ja varautuminen ilmastonmuutok-
seen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiassa 2030 esitetään toi-
menpideohjelma keinoista, joilla ilmastonmuutosta pyritään ehkäise-
mään ja miten ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin varaudu-
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taan. Strategiassa tarkastellaan kasvihuonekaasujen vähentämistä
kaikilla toimialoilla kuten yhdyskuntarakentaminen, liikenne, teollisuus,
energiantuotanto ja jätehuolto. Toisaalta strategiassa pyritään varau-
tumaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haittoihin kuten sään ääri-
ilmiöihin.

Kaupunkiseudun ilmastovision mukaan Tampereen kaupunkiseutu on
Suomen kärkitasoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Pääs-
töjen vähennys vuonna 2030 on vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta
asukasta kohden laskettuna, minkä lisäksi tavoitteena on pyrkiä 30 %
kokonaisvähennykseen. Seudun kuntien toimintatavoissa kehitetään
ilmastovaikutusten arviointia ja –hallintaa. Ilmastoa säästävää kansa-
laistoimintaa tuetaan.

Suurimmat kasvihuonekaasujen vähentämismahdollisuudet löytyvät
maankäytön suunnittelusta, joukkoliikenteen kehittämisestä ja energi-
antuotannon ja –tehokkuuden kehittämisestä.

Yksittäisistä toimista kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on käynnis-
sä jo useita toimenpiteitä mm. maankäytön suunnittelussa sekä joukko-
liikenteen ja uusiutuvan energian lisäämiseksi. Tammervoiman hyöty-
voimalaitoksen valmistumisen myötä kasvihuonekaasujen päästöt vä-
henevät, kun biohajoavat jätteet eivät enää tuota metaania kaatopai-
kalla. Vuonna 2014 valmistuneella kävelyn ja pyöräilyn kehittämis-
suunnitelmalla pyritään lisäämään kevyen liikenteen kulkutapaosuutta,
mikä on vähentynyt vuodesta 2005. Samalla henkilöautoliikenteen
osuus on kasvanut. Joukkoliikenteen osuutta on pyritty kasvattamaan
liitäntäpysäköinnin lisäämisellä. Kansalaistoiminnan tukemista on tehty
mm. Ilmankos-kampanjan avulla.

Kaupunkiseudun kuntien teettämässä ”Tampereen kaupunkiseudun il-
mastostrategian päästövaikutusten arviointi” -raportissa arvioidaan, et-
tä Tampereen kaupunkiseudun päästövähennys strategian toimenpi-
teiden vuoksi vuoteen 2030 mennessä tulee olemaan 356 tuhatta ton-
nia, mikä on 14 % vähemmän vuoteen 2005 verrattuna. Kun mukaan
otetaan muut päästövähennyksiä aiheuttavat toimet, tulee päästövä-
hennys olemaan 1 169 tuhatta tonnia, jolloin vaikutus olisi 44 % vuo-
teen 2005 verrattuna. Asukasta kohden laskettuna kokonaispäästöjen
vähennys olisi 3,8 tonnia/asukas, missä on 58 % vähennys vuoteen
2005 verrattuna. Suurimmat päästövähennykset muodostuvat energian
tuotannosta ja jätteiden poltosta (74 %) sekä maankäytöstä ja yhdys-
kuntarakenteesta (10%).

Ylöjärvellä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenevät selvityk-
sen mukaan 89 tuhatta tonnia, missä on vähennystä 41 % vuoteen
2005 verrattuna ja asukasta kohden vähennys olisi 3,3 tonnia, missä
on vähennystä 55 % vuoteen 2005 verrattuna.
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Kuva 26. Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen arvioitu kehitys Ylö-
järvellä (Nurminen 2016).

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiatyö jatkuu vuonna 2017
keskittymällä erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ja
niihin sopeutumiseen. Lisäksi kaupunkiseudulla suunnitellaan uusien,
entistä kunniahimoisempien ilmastotavoitteiden asettamista osaksi
seutustrategiaa. Kevyen liikenteen osuuden kasvattamiseksi on suun-
nitteilla pyöräilyn seudullisen pääreitin Ylöjärvi-Tampere parantaminen
vuonna 2018.
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5. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Ylöjärven kaupungin väkiluku kasvaa nopeasti. Väestömäärä ylitti
vuonna 2005 23 000 asukkaan rajan ja v. 2007 tapahtuneen Viljakka-
lan liitoksen myötä väkiluku oli vuoden 2008 alussa yli 26 000. Vuonna
2009 ylittyi 30 000 asukkaan raja Kurun kuntaliitoksen ja väestönkas-
vun takia ja vuoden 2015 lopussa asukasluku oli lähes 32 800. Vuosit-
tainen asukasluvun kasvu on vaihdellut 1-2,5 % 2000-luvulla. Asukkai-
ta on noin 29 / maa-km2, kun koko maassa asukastiheys on noin 18
asukasta /maa-km2.

5.1 Arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet edustavat parhainta maa-
seudun kulttuurimaisemaa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai-
sia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on Ylöjärvellä Tei-
vaalanharju, joka on osa Pirkanmaan harjumaisemat -kohdetta. Harju-
maisemat nostettiin vuosien 2010-2015 inventoinneissa valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi maisema-alueeksi pirkanmaalaisena erityispiirteenä.

Maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi luokitellaan Viljakka-
lan-Harhalan kulttuurimaisema. Kohteet tulee huomioida alueiden käy-
tössä ja molemmat kohteet on huomioitu Pirkanmaan maakuntakaa-
vassa 2040.

5.2 Arvokkaat kulttuurimaisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt

Pirkanmaan liitto määritteli vuonna 2014 maakunnallisesti arvok-
kaiksi kulttuurimaisemiksi seuraavat maisemallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaat maatalousalueet Ylöjärveltä:

- Antaverkan kulttuurimaisema
- Harhalan kulttuurimaisema
- Inkulan silta ja kulttuurimaisema
- Karhen kulttuurimaisema
- Keijärven-Mäkkylän kulttuurimaisema
- Lempiäniemen kulttuurimaisema
- Leppälahden kulttuurimaisema
- Mutalan kulttuurimaisema
- Parkkuun kulttuurimaisema
- Pilpusniemen kulttuurimaisema
- Taivalpohjan kulttuurimaisema
- Teivaalan kulttuurimaisema
- Toikon kulttuurimaisema

Valtioneuvosto uusi vuonna 2009 valtakunnallisiin alueidenkäyttöta-
voitteisiin vuoden 1993 arvokkaiksi luokiteltujen kulttuuriympäristöjen
listan museoviraston inventoinnin pohjalta. Valtakunnallisesti merkit-
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täviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi luokitellaan Ylöjärveltä
seuraavat kohteet:

- Aurejärven kirkko
- Haverin kaivosyhdyskunta
- Kurun kirkonmäki
- Ristaniemen yksinäistalo

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on huomioitu lisäksi useita maa-
kunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, joita ovat

- Inkulan silta
- Kurun Keihäslahden kulttuurimaisema
- Kurun Kosken kulttuurimaisema
- Länsi-Teiskon rukoushuoneet
- Mäkkylän kartano
- Palhoniemen huoltokoti ja Karjulan kulttuurimaisema
- Parkuskosken myllyt ja saha
- Parosten kaivos
- Pengonpohjan rukoushuone
- Puntasen yksinäistalo
- Runsaan pihapiiri
- Teivaalan kartano
- Toikon pihapiiri
- Viljakkalan keskusta
- Villa Urpo
- Ylinen
- Ylöjärven kirkko ja ympäristö

Erityislainsäädännön nojalla oli suojeltu lisäksi Aurejärven, Kurun, Vil-
jakkalan ja Ylöjärven kirkot sekä Pitkäjärven kämppä ja Koiviston talo.

Ylöjärvellä on useita muitakin arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Ne voi-
daan jakaa arkeologisiin kohteisiin, kulttuuriympäristöihin (arvo- tai
maisema-alue), arvokkaisiin rakennuskohteisiin, perinnemaisemiin tai
luontokohteisiin. Kohteet on kuvattu v. 2004 ”Huviloita pyyntimailla, ke-
toja kaupungin kupeessa” –nimiseen kulttuuriympäristöohjelmaan, mis-
sä on mukana vain kanta-Ylöjärven kohteet. Lähes kaikki kulttuurihisto-
riallisesti merkittävät rakennukset on huomioitu eriasteisissa kaavoissa
suojelukohteina. Merkittävien maisema-alueiden turvaamiseksi on eri-
tyisiä määräyksiä myös kaavamääräyksissä ja kaupungin rakennusjär-
jestyksessä.

5.3 Esihistorialliset muinaisjäännökset ja historialliset kohteet

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on kaikkiaan 115 muinaisjään-
nöskohdetta Ylöjärveltä. Niistä suurin osa on kivikautisia asuinpaikko-
ja, joita on kaikkiaan 48 kohdetta. Esihistoriallisia asuinpaikkoja on1
kpl ja historiallisia asuinpaikkoja 13 kpl. Rautakautisia hautapaikkoja
on kaikkiaan kolme: Ahrikkala, Grönlund ja Mikkola.
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Historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä lukumääräisesti suu-
rimpia ovat tervahaudat (mm. Ahvenisto, Seitseminen), jotka myllyjen
tapaan luokitellaan työ- ja valmistuspaikoiksi. Myllyistä tunnetuimpia
ovat Parkkuun myllyt. Muista historiallisista kohteista mainittakoon raa-
ka-aineen hankintapaikoista Haverin kaivos ja Ansomäki sekä puolus-
tusvarustuksista Soppeenharjun taistelukaivannot.

Argeologisen perinnön ydinalueeksi on maakuntakaavaehdotuksessa
osoitettu alue Lempinäniemessä, mihin kuuluu Runsaan, Marttilanpe-
rän ja Vyhtyläisenniemen kivikautiset asuinpaikat, Runsaan, Lakialan
ja Kohmalan historialliset asuinpaikat sekä Pirunvuoren ajoittamatto-
mat kivirakenteet.

5.4 Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavoitus
Ylöjärvellä on maankäytön suunnittelun perustaksi tehtävä yleiskaavoi-
tus käynnistynyt kaupunkikeskuksen alueella 1980-luvulla. Tätä ennen
kaupungissa oli voimassa vain kunnanvaltuuston hyväksymä rantojen
käytön osayleiskaava. Osayleiskaava kattaa nykyisin Ylöjärven etelä-
osat sekä suuren osan Kurun ranta-alueista.

Taulukko 10. Ylöjärven alueen osayleiskaavat.

Osayleiskaava ja pinta-ala (ha)
Oikeusvaikutteiset

 Asuntilan ja Siivikkalan välinen osayleiskaava (n. 760 ha)
 Elovainion osayleiskaava, kaavan muutos ja laajennus Uusi-

Kuruntien ympäristössä (n. 490 ha)
 Harjualueen osayleiskaava ja harjualueen osayleiskaavan laa-

jennus (n. 1000 ha)
 Kirkonseudun pohjoisosan osayleiskaava ja laajennus, osayleis-

kaavan muutos rautatien ja Viljakkalantien välisellä alueella, Sil-
tatien alue (n. 1400 ha)

 Kurun rantaosayleiskaava (n. 228 ha)
 Läntisen kehätien ympäristön osayleiskaava (n. 390 ha)
 Metsäkylän osayleiskaava (n. 630 ha)
 Taajamien osayleiskaava (Kirkonseutu, Soppeenmäki, Vuoren-

tausta, Siivikkala) ja täydennys (n. 1480 ha)
 Takamaan osayleiskaava  (n. 1400 ha)
 Veittijärven pohjoispuolinen osayleiskaava (n. 110 ha)
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Ei oikeusvaikutteiset
 Haja-asutusalueen kylien osayleiskaava
 Karhen osayleiskaava
 Rantojen käytön osayleiskaava
 Viljakkalan kirkonseudun osayleiskaava
 Vilpeen osayleiskaava

Vuoden 2017 elokuussa Ylöjärvestä oli oikeusvaikutteisten osayleis-
kaavojen piirissä kaikkiaan 77,7 km2, mikä on noin 6,9 % maapinta-
alasta (1 115 km2). Edellä olevassa taulukossa olevien kaavojen yh-
teen laskettu pinta-ala on suurempi kuin kuviossa olevien kaavojen
pinta-ala johtuen kaavojen osittaisesta päällekkäisyydestä.

Kuva 27. Yleiskaavoituksen kehittyminen Ylöjärvellä 1985-2017 (Vil-
jakkala vuodesta 2007 ja Kuru vuodesta 2009 alkaen).

Osayleiskaavoitetun alan vähäisyys pinta-alaan suhteutettuna johtuu
kaupungin pohjois- ja länsiosien suuresta, harvaan asutusta alueesta,
missä ei toistaiseksi ole yleiskaavoitettuja alueita muualla kuin Kurun
ranta-alueita.

Osayleiskaavoituksen osalta vireillä ovat mm. Karhen sekä Antaverkan
ja Mutalan välisen alueen osayleiskaavat sekä Ydinkeskustan
osayleiskaavan muutos.

Asemakaavoitus
Asemakaavoitus on jatkunut vilkkaana ja vireillä on useita kaavahank-
keita. Asemakaavoituksen painopistealueina ovat olleet viime vuosina
Kirkonseutu (Haavisto-Siltatie, keskusta), Elovainio, kehätien ympäris-
tö, Uusi-Kuruntien ympäristö sekä Metsäkylä. Pääpaino asemakaa-
voissa on viime vuosina ollut alueiden kaavoittaminen asuinkäyttöön.
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Asumisen lisäksi on laadittu runsaasti yritystoimintaa palvelevia kaavo-
ja.

Asemakaavojen ajantasalla pito ja uudistaminen ovat jääneet vä-
häiseksi ja erityisesti Kirkonseudulla on vanhentuneita asemakaavoja.
Myöskään harjun pohjavesialueen vanhojen kaavojen kaavamääräyk-
siä ei ole saatu vielä kaikilta osin suojelusuunnitelman mukaisiksi.

Pienehköjä ranta-asemakaavoja on hyväksytty useita kymmeniä var-
sinkin Kurun alueella. Loma-asuntoja on Ylöjärvellä noin 4 400 kpl.

5.5 Rakentaminen

Rakentaminen on jatkunut Ylöjärvellä vilkkaana jo vuosikymmeniä.
Asuinrakennuksia on valmistunut viime vuosina 110-150 kpl vuosittain
ja niistä suurin osa on omakotitaloja. Hajarakentaminen on voimakasta,
sillä asuinrakennuksista yli kolmannes ja asunnoistakin lähes kolman-
nes on valmistunut haja-asutusalueelle 2000-luvulla.  Rakentamisen ti-
lastoista tehdään vuosittain oma katsauksensa, missä rakentamisesta
kerrotaan yksityiskohtaisemmin.

Kuva 28. Valmistuneiden asuinrakennusten määrä (kpl) sekä käsitelty-
jen poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen määrä Ylöjärvellä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamiset ja suunnittelu-
tarveratkaisut koskevat rantarakentamista, rakentamista tiiviille alueil-
le ilman kaavaa tai rakentamista, joka poikkeaa asema-kaavasta. Eo.
kuviosta nähdään myös käsiteltyjen poikkeamisten tai suunnittelutarve-
ratkaisujen määrä, mikä on pysytellyt 50-100 kappaleessa viime vuosi-
na.
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5.6 Tie- ja katurakentaminen

Tulevaisuuden suurin väylähanke Ylöjärvellä on moottoritien jatkami-
nen Elovainiolta Hämeenkyrön Sasiin. Lisäksi suunnitteilla on mm.
Tampereen läntinen ratayhteys sekä raitiotien rakentaminen Tampe-
reelta keskustaan. Suurten hankkeiden ohella on kaupungin alueella
vireillä useita pienempiä hankkeita. Kaupungin uusilla asuin- ja teolli-
suusalueilla rakennetaan vilkkaasti katuja. Kevyen liikenteen kulkuta-
paosuutta pyritään kasvattamaan mm. pyöräilyn seudullisen pääreitin
parantamistoimilla Ylöjärven ja Tampereen välillä.

Lisätietoja
Adel, V. 2000. Ylöjärvi – Arkeologinen perusinventointi 2000. Tampereen museot.
Pirkanmaan 1. maakuntakaava.
Pirkanmaan liitto 2017. Pirkanmaan maakuntakaava 2040.
Teivas, E. 2004. Huviloita pyyntimailla, ketoja kaupungin kupeessa. Ylöjärven kulttuu-
riympäristöohjelma. Ylöjärven kaupunki.
Ylöjärven kaupungin asemakaavat, kunnalliskertomukset, lupapäätökset, rakennusval-
vonnan tilastoyhteenvedot.
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6. JÄTTEET JA KULUTUS

6.1 Jätteet

Jätteenkäsittelykeskuksiin tuodun kuiva- ja sekajätteen määrä laski
vuosien 1988-90 vaihteen huippulukemista tasaisesti 1990-luvun alku-
puolella laman vaikutuksesta. Jätemäärät alkoivat kasvaa jälleen
vuonna 1995, mutta mm. teollisuuden suurempi jätteiden hyödyntämi-
nen ja rakennusjätteen hyödyntäminen ovat kääntäneet sekajätteen
määrän laskuun 2000-luvulla. Jätemäärät ovat laskeneet vuositalolla
hieman yli 7 000 tonniin. Asukasta kohden sekajätettä syntyy vuodessa
noin 220 kg. Jätemäärät on ilmoitettu vuodesta 1996 alkaen tonneina
ja sitä ennen kuutiometreissä.

Kuva 29. Jätteenkäsittelykeskuksiin toimitetun kuiva- ja sekajätteen
määrä Ylöjärveltä vuosina 1984-2016. (Vuodesta 1996 alkaen jätemäärät
tonneina, Kuru vuodesta 2009 alkaen)

Vaarallisten jätteiden (aikaisemmin ongelmajäte) vastaanotto- ja ke-
räyspisteisiin toimitettavista jätteistä on vaikea saada luotettavia tieto-
ja, koska osa vaarallisista jätteistä (akut ja paristot) menee suoraan
tuottajavastuun mukaisesti myyjien kautta ja lisäksi vaarallisten jättei-
den kerääjiä on lukuisia. Ylöjärven jätekeskuksiin on toimitettu vaaralli-
sia jätteitä viime vuosina 40-55 tonnia/a, kun määrät olivat v. 2010 tie-
noilla noin 100 tonnia.

Suurin osa hyödynnettävistä jätteistä menee suoraan yrityksiltä hyö-
dyntäjille eikä niistä ole tilastoja käytettävissä. Erityisesti metalli kiertää
hyvin suoraan teollisuudesta. Tuottajavastuun piirissä ovat tällä hetkel-
lä jätelajeista akut ja paristot, juomapakkaukset, keräyspaperi, pak-
kaukset, renkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Se
tarkoittaa, että tuotteiden valmistajat ja maahantuojat ovat velvollisia
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järjestämään tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet pois-
tuvat käytöstä. Kunnat voivat täydentää järjestelmää.

Kotitalouksien hyötyjätteistä osa kulkee myös Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:n jätekeskusten kautta. Viljakkalan, Kurun ja Ylöjärven jäteasemalle
on vuosittain tuotu hyötyjätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua
(SER-romu) noin 400 tonnia vuosittain. Eniten jäteasemille tuodaan
metalliromua ja puujätettä. Suuri määrä SER-romusta kierrätetään suo-
raan kodinkonemyyjien kautta. Vuonna 2016 lakkautettiin Viljakkalan
jäteasema.

Kuva 30. Ylöjärven jäteasemille toimitettujen jätteiden määrä (t/a).

Kotikeräyspaperin sekä pahvin ja kartongin keräysmäärät ovat pysy-
neet Ylöjärvellä melko vakaina viime vuosina. Paperinkeräys Oy:n os-
toihin perustuvien tilastojen mukaan kotikeräyspaperia toimitettiin
2000-luvun alkupuolella kierrätykseen vuosittain yli 600 t, mikä on yli
30 kg/as. Pahvi, kartonki ja muu keräyspaperi mukaan lukien paperia
ja pahvia on kerätty yli 1 milj. tonnia vuosittain. Kuntakohtaisia tilastoja
ei ole ollut saatavilla vuoden 2004 jälkeen.

Biojätteen keräys alkoi Ylöjärvellä vuonna 2002. Keräysvelvoite koskee
rivi- ja kerrostaloja sekä paljon biojätteitä tuottavia laitoksia ja yrityksiä.
Ylöjärveltä biojätettä on jätteenkeräyksen kautta kerätty hyötykäyttöön
vuosittain yli 400 tonnia. Kerätyn biojätteen määrä on viime vuosina
laskenut. Lisäksi jätteenkäsittelykeskuksiin viedään vuosittain yli 100
tonnia risuja ymv. jätettä.
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Kuva 31. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle järjestetyn jätteenkeräyksen
kautta toimitetun biojätteen määrä (t/a).

Tekstiilejä toimitetaan kirpputorien ohella hyötykäyttöön UFF:n keräys-
pisteisiin. Keräyksen alkamisvuonna 1992 kertymä oli 7,5 t ja viime
vuosina keräysmäärä on ollut 60 tonnin luokkaa, mikä merkitsee yli 2
kg / asukas. Kierrätyskeskuksessa voi lisäksi kierrättää käyttökelpoisia
tavaroita.

Kuva 32. Ylöjärven keräyspisteistä UFF:lle toimitettujen tekstiilien mää-
rä vuosina 1993-2016.

Lasia on kerätty vuosittain lähes 20 tonnia, mutta lasin kierrätyksessä
on ollut vaikeuksia viime vuosina. Lasi on hyödynnetty maanrakennus-
aineena soran ja hiekan korvikkeena.
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Jätteiden kaatopaikkasijoitus loppui Pirkanmaalla loppuvuodesta 2015,
kun Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Sähkölaitoksen hyöty-
voimalaitos valmistui. Laitoksessa jätteistä tehdään lämpöä ja sähköä.
Myös ilmastokuormitus vähenee, kun biohajoavat jätteet eivät tuota
enää metaania kaatopaikoilla.

Jätteiden hyödyntämiseen liittyvä yritystoiminta on lisääntynyt mm. tiu-
kentuneen lainsäädännön vuoksi. Jätteiden hyödyntämiseen on Ylöjär-
vellä myönnetty lupia mm. ajoneuvojen purkutoiminnoille, metallijätteen
kierrätykseen sekä betonijätteen murskaukseen. Betoni- ja tiilijätteen
hyödyntämiseen maanrakennustöissä on myönnetty lukuisia lupia eri-
tyisesti Kolsopin ja Elovainion painopenkkoihin sekä tontti- ja tieraken-
tamiseen. Elovainion ja Kolsopin alueella on myönnettyjen ympäristö-
lupien perusteella ollut mahdollista hyödyntää noin 400 000 tonnia ra-
kennusjätteitä maarakentamisessa vuosina 2000-luvulla. Todelliset
määrät ovat jääneet pienemmiksi. Jätteiden hyödyntämistä maaraken-
tamisessa tullaan edelleen helpottamaan lainsäädännöllä, sillä vuoden
2018 alusta ilmoitusvaraisten hyödynnettävien jätteiden piiriin tullevat
tiilimurska, asfalttirouhe ja kuona.

6.2 Veden kulutus

Ylöjärvellä on vesijohtoverkoston piirissä yli 80 % kaupungin asukkais-
ta. Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan liittymisprosentin arvi-
oidaan kasvavan noin 90 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Vettä kuluu
suomalaiselta kerrostaloasukkaalta keskimäärin 155 l/vrk ja omakoti-
asukkaalta 130 l/vrk.

Ylöjärven kaupunki ottaa talousveden Ylöjärvenharjun pohjavesialueel-
ta ja Viljakkalan Vilpeenharjulta. Lisäksi vesiosuuskunnat pumppaavat
vettä Hangasjärveltä ja Kurun Pitkäkankaalta. Vuosittain vettä pumpa-
taan ottamoilta vesijohtoverkostoon noin 1,2 miljoonaa m3. Vaikka vesi-
johtoverkoston piiriin on tullut uusia kiinteistöjä, veden kulutus on suh-
teessa vähentynyt viime vuosina. Syynä on veden hinnan kohoaminen,
vähemmän vettä käyttävien kalusteiden hankkiminen, verkoston vuoto-
jen väheneminen sekä muutokset teollisuuden piirissä.

Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä viime
vuosina osoitetaan alla olevassa kuvassa. Veden ominaiskulutukseen
vaikuttavat myös kiinteistöjen saneeraukset, käyttötarkoitusten muut-
tuminen, käyttöaste ja monet muut kuin kulutukseen liittyvät seikat.
Yleisesti ottaen vedenkulutus ei ole noussut, mihin ovat vaikuttaneet
asenteiden lisäksi uudet, vettä säästeliäämmin käyttävät laitteet.
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Kuva 33. Eräiden kaupungin kiinteistöjen veden ominaiskulutus (l/Rm3)
vuosina 2004-2016.

Jätevedet johdetaan Ylöjärveltä Tampereen kaupungin puhdistamoihin,
Viljakkalan alueelta Hämeenkyrön puhdistamoon ja Kurun alueelta
kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Jäteveden määrä on ollut vuosit-
tain 1 250 m3. Kunnallisen viemäröinnin ulkopuolella kiinteistökohtai-
sen jätevedenkäsittelyn piirissä on yli 4 000 henkilöä ja vuoteen 2020
mennessä määrän arvioidaan olevan noin 2 500 henkilöä. Parhaillaan
rakennetaan runkoviemäriä Vahannan ja Ylisen suuntaan sekä Taka-
maan suuntaan. Vuoden 2017 alussa sako- ja umpikaivojen tyhjennyk-
set siirtyivät Pirkanmaan Jätehuollon hoidettaviksi, minkä toivotaan
edesauttavan kattavampaa ja säännöllisempää lietteiden tyhjennystä ja
vesistökuormituksen vähenemistä.

6.3 Kaupungin kiinteistöjen energiankulutus

Ylöjärven kaupunki on tilastoinut energian, sähkön ja veden kulutusta
omissa kiinteistöissään systemaattisesti vuodesta 2003 alkaen. Julkis-
ten rakennusten osalta vaihtelua kulutuksessa aiheuttavat erityisesti
peruskorjaukset.

Lämmön ominaiskulutus on ollut valtakunnallisesti lievästi laskeva
asuinrakennusten osalta ja pysynyt jokseenkin ennallaan julkisten ra-
kennusten osalta. Lämmönkulutus nousi vielä 1990-luvun loppupuolel-
la julkisissa rakennuksissa 7 %.

Energiansäästöä on saatu aikaan rakenteiden tiivistämisellä, lämmitys-
järjestelmän ja ilmanvaihdon säädöllä ja lämmön talteenottojärjestelmil-
lä. Myös julkisten rakennusten peruskorjaukset, uusien toimitilojen ra-
kentaminen ja kiinteistöjen automatiikan hallinta ovat vähentäneet
energiankulutusta. Toisaalta kosteus- ja homevaurioiden ehkäisyn ta-
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kia ilmastointia on lisätty, mikä lisää lämmön ja sähkön ominaiskulutus-
ta. Myös tilojen käytön tehostaminen on lisännyt kulutusta.

Ylöjärvellä julkisten rakennusten ja asuinrakennusten lämmön omi-
naiskulutus on ollut laskeva 2000-luvulla, mihin vaikuttaa kaupungin
energiansäästöohjelman mukaiset toimet. Esim. viime vuosina on Ku-
run yhtenäiskoululle tehty lämmön talteenotto, Karhen koulun yläpoh-
jaa eristetty ja Metsäkylän koululle tehty maalämpö ja hankittu aurinko-
paneeleja. Yksittäisiä rakennuksia tarkasteltaessa erot lämmön omi-
naiskulutuksissa ovat suuria, mikä johtuu käyttötarkoituksen ohella ra-
kennusten kunnosta ja rakenteellisista ominaisuuksista. Myös vuosit-
taiset vaihtelut voivat olla suuria johtuen esim. laajennuksista.

Kuva 34. Eräiden Ylöjärven kaupungin rakennusten lämmön ominais-
kulutukset (kWh/Rm3) vuosina 2004-2016.

Julkisten rakennusten sähkön kulutukseen ovat vaikuttaneet lisää-
västi mm. sähkölaitteiden (etenkin ATK-laitteet) ja muun varustetason
(mm. valaistuksen) lisääntyminen sekä julkisten rakennusten tehok-
kaampi käyttö (etenkin koulujen iltakäyttö). Toisaalta sähkönkulutuk-
seen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kaupungin omistamien jul-
kisten rakennusten sähkön ominaiskulutus on vaihdellut vuosina 2006-
2016 5-35 kWh/m3.
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Kuva 35. Eräiden kaupungin kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus
(kWh/Rm3) vuosina 2006-2016.

Kaupungin tievalojen energian kulutusta ja kustannuksia on laskettu
vähentämällä tievalaistusta öiseen aikaan ja vaihtamalla lamppuja
energiaystävällisemmiksi.

6.4 Energian säästäminen ja uusiutuvat energialähteet

Ylöjärven kaupunki liittyi vuonna 2003 kuntien ja kauppa- ja teolli-
suusministeriön väliseen energia- ja ilmastosopimukseen ja sen jatkok-
si työ- ja elinkeinoministeriön energiansäästöohjelmaan vuosille 2008-
2016. Sopimusten mukaisesti kaupungin kiinteistöissä on tehty mm.
energiakatselmuksia ja seurattu energian kulutusta. Energiakatselmus
on tehty tärkeimmillä kaupungin kiinteistöllä. Osalla kiinteistöjä on teh-
ty myös energiansäästöön liittyviä parannuksia mm. valaistuksen,
lämmityksen ja vedenkulutuksen suhteen. Esim. päiväkodeissa ja kou-
luilla on öljyä korvattu maalämmöllä ja ilmavesi lämpöpumpuilla ja Ku-
russa tuotetaan kirjaston lämpö hakkeella.

Uusimman sopimuskauden 2017-2025 tavoitteena on energiansäästö-
toiminnan pitäminen aktiivisena ja energiatehokkuustoimien toteutuk-
sen jatkaminen. Energiankäytön tehostamistavoite säilyy edelliskauden
mukaisesti 1 %:ssa vuosittain.

Energiankulutuksen pieneneminen vähentää energiankäytöstä ympä-
ristölle aiheutuvaa rasitusta ja on tärkeää myös taloudellisessa mieles-
sä.

Pienten maalämpö- ja hakelämmön hyödyntämisten ohella kaupungin
alueella ei ole merkittäviä uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä laitoksia.
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Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on Ylöjärven ja Ruoveden raja-
maille osoitettu tuulivoima-alue.

6.5 Ympäristökasvatus

Ylöjärven kouluista ovat Vihreä lippu –tunnuksen saaneet Karhen, Va-
hannan ja Vuorentaustan koulut. Karhen koululle Vihreä lippu -
tunnustus myönnettiin vuonna 2007. Koulut ovat painottaneet teemois-
saan etenkin energiansäästämistä. Em. koulujen energian- ja vedenku-
lutus nähdään kuvista 34-36. Myös muilla kouluilla ja päiväkodeissa
tehdään arvokasta ympäristökasvatustyötä. Vuodesta 2014 alkaen on
kaupunki tilannut Ekokumppaneilta kestävään kehitykseen tähtäävää
koulutusta eri kouluille.

Lisätietoja
Kiuru & Rautiainen Oy 2010. Ylöjärven vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys
2010.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, L&T:n, Ekokem Oy:n, Paperinkeräys Oy:n, UFF:n vuositi-
lastot jätemääristä.
Pirkanmaan liitto 2017. Pirkanmaan maakuntakaava 2040.
Ylöjärven kaupunki. Kunnalliskertomukset, vuositilastot, lupapäätökset.
www.haahtela.fi Haahtela-kiinteistötieto 2016.
www.tammervoima.fi

http://www.tammervoima.fi/
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7. MELU

Melulähteet
Suurin melulähde Ylöjärvellä on liikenne. Liikennemäärät kasvoivat
nopeasti vuoteen 1990 asti, minkä jälkeen kasvu on ollut tasaisempaa.
Liikennemäärä on Vaasantiellä paikoin jo yli 20 000 ajoneuvoa/vrk ja
läntisellä kehätiellä yli 16 000 ajoneuvoa. Kuruntiellä liikennemäärä on
ohitustiestä huolimatta pysytellyt 15 000 ajoneuvossa. Ennusteiden
mukaan v. 2030 liikennemäärät kasvavat voimakkaasti. Vaasantien lii-
kennemäärä nousee arvioiden mukaan yli 26 000 ajoneuvoa/vrk tien
Tampereen puoleisella osuudella ja läntisen kehätien liikennemäärä yli
28 000 ajoneuvoon/vrk.

Tampere-Seinäjoki –radan liikennemäärä ja ennuste vuodelle 2025
esitetään taulukossa 8. Henkilöjunien maksiminopeudet Ylöjärven koh-
dalla nousevat nykyisestä 160 km/h ennusten mukaan 200 km/h.

Taulukko 11. Rautatien liikennemäärät Ylöjärvellä.

Junatyyppi klo Junien lkm 2008 Junien lkm 2025
(ennuste)

pikajunat, IC-junat
ja pendolinot

7-22
22-7

21
9

29
9

tavarajunat, kiito-
tavarajunat

7-22
22-7

7
12

9
14

Melua aiheuttavaa teollisuutta tai muuta yritystoimintaa ei Ylöjärvellä
ole juuri lainkaan. Eniten meluhaittoja on aiheutunut kallion louhinnas-
ta ja murskauksesta, joita harjoitetaan vuonna 2016 kaikkiaan 12 alu-
eella.

Ympäristöluvissa melun torjunnalle on asetettu vaatimuksia murskaus-
laitosten lisäksi kolmelle ampumaradalle ja yhdelle turvetuotantoalu-
eelle. Maastoliikennelain mukaisia lupia on myönnetty kolmelle endu-
ron harjoitteluradalle.

Melulle altistuminen ja meluntorjunta
Melulle asetetut ohjearvot ylittyvät Ylöjärvellä vilkasliikenteisimpien tei-
den, Vaasantien ja Kuruntien sekä rautatien läheisyydessä sijaitsevien
asuinrakennusten pihoilla. Melualueella sijaitsee asuinrakennusten
ohella häiriintyvistä kohteista mm. päiväkoteja ja kouluja.

Rautatien osalta radan lähimmät asuinrakennukset ovat melualueella
lähes koko Ylöjärven taajaman kohdalla. Eniten melulle altistuvia on
radan pohjois- ja itäpuolella ratapihan kohdalla olevissa rivi- ja kerros-
taloasunnoissa. Länsipuolella Vaasantien meluvaikutus on rataa voi-
makkaampi. Vuonna 2008 valmistuneen ratameluselvityksen mukaan
melulle altistuvien määrä rautatien vaikutuksesta olisi lähes 700 asu-
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kasta ja ilman meluntorjuntatoimia lukumäärä kasvaisi n. 200 asukkaal-
la.

Meluarvot voivat ylittyä hetkellisesti myös ampumaratojen tai kallion
louhinta- ja murskaamotoimintojen lähellä sijaitsevien asuinrakennus-
ten lähettyvillä. Talasnevan turvetuotantoalueella melun ohjearvoja ei
mittausten mukaan ylitetä johtuen tuotantoalueen syrjäisestä sijainnis-
ta.

Parhaiten meluntorjunta hoidetaan hyvällä ennakkosuunnittelulla. Kaa-
voituksen ja muun maankäytön suunnittelun yhteydessä tehdään me-
luselvitykset melulle aroilla alueilla. Ylöjärvellä meluntorjuntatoimia on
tehty lähinnä Vaasantien varrella. Vihattulan, Metsäkylän ja yhtenäis-
koulun kohdalle on rakennettu meluvalleja ja Soppeenmäen kohdalle
melukaide ja -valli. Myös rautatien varteen on tehty meluvalleja ratame-
lun vähentämiseksi mm. Kortteen alueella. Liikenneviraston meluntor-
junnan toimintasuunnitelmassa 2013-2018 ei ole esitetty meluntorjun-
tatoimia Ylöjärven väylille.

Maasto- ja veneliikennerajoitukset
Moottoriveneellä ajo on kielletty Ylöjärvellä Keijärvellä, Mastosjärvellä
ja Veittijärvellä. Näillä järvillä on myös moottoriajoneuvojen käyttö jäällä
kielletty ladun tekoa lukuun ottamatta. Keijärvellä on sallittu ajo säh-
kömoottorikäyttöisillä veneillä. Kurun Leppäjärvellä on niin ikään kiel-
letty moottoriveneellä ajo ja moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla ajo jää-
peitteisellä vesialueella. Viljakkalan Särkijärvellä on kielletty poltto-
moottorilla varustettujen vesikulkuneuvojen käyttäminen. Moottorive-
neily on kielletty myös Siivikkalan uimarannan lähettyvillä noin 150
metrin päähän rannasta.

Lamminpään-Julkujärven-Pinsiön –harjualueella on kielletty moottori-
käyttöisten ajoneuvojen maastokäyttö.

Lisäksi moottoriajoneuvolla jäällä liikkuminen on kielletty Siivikkalan-
lahdella, Nuoralahdella ja Ryydynpohjassa.

Vesiliikenteelle on asetettu nopeusrajoitus 10 km/h seuraaville vesi-
alueille: Karhejärvi, Kitari, Koikeroinen, Mälitty, Työläjärvi, Sauninjärvi
sekä Laakonselkä-Vahantalahden alue.

Hiljaiset alueet
Hiljaisista alueista (melutaso alle 35 dB) ei ole kattavaa selvitystä Ylö-
järveltä. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 laajempia hiljaisia aluei-
ta on osoitettu Kurun alueelle Aurejärven koillispuolelle kaupungin luo-
teiskolkkaan, Helvetinjärven ja Virtaintien väliselle metsäalueelle kau-
pungin koillisosiin sekä Seitsemisen kansallispuiston alueelle. Pie-
nempiä hiljaisia alueita löytyy myös ympäri kaupunkia, jopa Ylöjärven-
harjun alueelta kaupungin eteläosasta.
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8. SÄTEILY

Suomessa taustasäteily vaihtelee 0,04-0,3 µSv/h ja suomalaisen kes-
kimääräinen säteilyannos on 3,2 mSv vuodessa. Alueellinen vaihtelu
annosnopeuksissa johtuu kallioperän ja maaperän uraanipitoisuuksien
eroista. Ylöjärvellä ulkoisen säteilyn annosnopeus on n. 0,12 µSv/h.
Sisäilman radonin osuus säteilyannoksesta on n. 50 % sekä luonnon
taustasäteilyn ja röntgentutkimusten osuudet n. 15 % molemmilla.
Vuoden 1986 Tshernobylin onnettomuuden aiheuttaman laskeuman
osuus alle 1 %.

Radonin osalta ongelmallisin alue Ylöjärvellä on harjualue (Soppeen-
mäki sekä osa Metsäkylää ja Vuorentaustaa), missä tavataan paikoin
yli 1000 Bq/m3 pitoisuuksia huoneilmassa. Uusissa rakennuksissa ta-
voitteena on alle 200 Bq/m3. Vanhassa rakennuskannassa suojaustoi-
miin tulisi ryhtyä, mikäli pitoisuudet ylittävät 400 Bq/m3. Ohjearvot ylit-
tyvät paikoin myös suoraan kallion päälle rakennettaessa eri puolilla
kaupunkia.

Säteilyturvakeskuksen mittausten mukaan radonpitoisuuden enim-
mäisarvo 200 Bq/m3 on ylittynyt yli 25 %:ssa mitatuista pientaloasun-
noista Ylöjärvellä viime vuosina. Kaudella 2014-15 tehdyssä päiväkoti-
seurannassa Ylöjärven kuudessa mitatussa päiväkodissa radonpitoi-
suuden keskiarvo oli 120 Bq/m3 ja maksimiarvo oli 542 Bq/m3.

Vesilaitosten veden radon-pitoisuus ei saisi ylittää 300 Bq/l. Ylöjärvellä
Ahveniston ottamon veden radon-pitoisuus vaihteli v. 2013 50-70 Bq/l.

Suurimmillaan ihmisten cesium-määrät olivat Tshernobylin onnetto-
muuden jälkeen kesällä 1987, jolloin suomalaisissa oli keskimäärin
2000 Bq 137cesiumia. Tällä hetkellä pitoisuus on laskenut noin 200
Bq:iin. Ylöjärvi kuului suurimman cesium 137 -laskeuman alueelle.
Vuonna 1987 laskeuma oli 45-78 kBq/m2, kun vuosina 2014-15 las-
keuma on vaihdellut 0,1-1,4 137Cs Bq/m2. 90Sr-laskeuma on ollut viime
vuosian alle 0.09 Bq/m2 Ylöjärvellä.

137cesium- ja 90strontium –laskeumia seurataan Suomessa yhdeksällä
paikkakunnalla, joista yksi on Ylöjärvi. Seurantakohteissa Ylöjärven
laskeuma-arvot ovat korkeimpia johtuen suuresta Tsernobyl-
laskeumasta, sillä maanpinnalta nousee ilmaan uudelleen pölyä, joka
laskeutuu sateen mukaan keräysastioihin.

Kaloissa ja sienissä sekä riistaeläimissä tavataan edelleen kohonneita
cesium-pitoisuuksia Tshernobylin takia.  EU:n suositteleman myyntira-
jan ylityksiä tavataan erityisesti petokalojen ja sienten 137Cs-
pitoisuuksissa (rajana 600 Bq/kg) olevia pitoisuuksia.  Sienistä erityi-
sesti rouskuissa, orakkaissa ja kehnäsienissä voi olla suuria pitoisuuk-
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sia. Sienistä cesium on helppo poistaa 70-90 %:sti kaatamalla liuotus-,
keitin- tai paistoneste pois.

Säteilyturvakeskuksen Tampereelta vuosina 2014 ja 2015 otettujen
näytteiden perusteella sienten 137Cs-pitoisuus vaihteli 1-4100 Bq/kg.
Järvi- ja jokikalojen pitoisuudet (8-140 Bq/kg), metsämarjojen (0-120
Bq/kg) ja hirven (0-17 Bq/kg) pitoisuudet ovat jo pieniä. Pirkkalan ym-
päristöterveyshuollon Pirtevan vuonna 2012 ottamien näytteiden tulok-
set olivat samankaltaiset.

Lisätietoja
Pirtevan internet-sivut  www.pirkkala.fi/pirteva
Suomen kansallinen ympäristöterveysohjelma. Komiteanmietintö 1997:8.
Säteilyturvakeskus. www.stuk.fi
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