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1. JOHDANTO 

1.1 Osayleiskaavan tarkoitus, sisältö ja oi-
keusvaikutukset 

Yleiskaavoituksen päämääränä on kunnan yhdyskunta-
rakenteen ja maankäytön ohjaaminen. Tärkeänä teh-
tävänä on tulevaisuuden muutoksiin varautuminen 
sekä edellytysten luominen tavoitellulle kehitykselle. 
 
Kaavoituksen avulla on tarkoitus suunnitella tulevai-
suutta, ohjata ympäristömuutoksia sekä säilyttää ym-
päristön arvokkaat ominaispiirteet. Yleiskaava on kau-
pungin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka 
osoittaa kaupungin oman tahdon alueiden käytön jär-
jestämiseksi sovittaen yhteen paikallisia, maakunnalli-
sia ja valtakunnallisia intressejä. Yleiskaavassa osoite-
taan yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, 
palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden si-
joittuminen ja niiden välisten yhteyksien järjestämi-
nen. Yleiskaava voidaan laatia myös kunnan osa-
alueelle, kuten ydinkeskustan osayleiskaavan kohdalla 
on tehty. 
 
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpitei-
siin alueiden käytön järjestämiseksi. Kaupunki vastaa 
yleiskaavan laatimisesta ja kaavan hyväksyy kaupun-
ginvaltuusto. Yleiskaavan tarkoituksena on kehittää 
Ylöjärven keskustaajamaa ja ratkaista todettuja on-
gelmia. Yleiskaavassa on tarkoitus esittää tavoitellun 
maankäytön kehityksen periaatteet ja alueidenkäyttö 
yleispiirteisesti. Samalla yleiskaava turvaa maankäyt-
töön liittyvien päätösten vuorovaikutteisuutta ja de-
mokraattisuutta. Yleiskaavoitus korostaa yleistä etua 
ja yhteisvastuuta sekä kestävää kehitystä. 

 
Tampereen kaupunkiseutu on valtakunnan toiseksi 
suurin kaupunkiseutu ja kasvukeskus. Nykyisin kaupun-
kiseudulla asuu noin 390 000 asukasta. Väkiluvun en-
nustetaan kasvavan vuoteen 2040 menneessä kaupun-
kiseudulla noin 480 000 asukkaaseen. Ylöjärven asu-
kasluvun ennustetaan kasvavan 14 000 asukkaalla vuo-
teen 2040 mennessä. Ydinkeskustan kaavoituksella 
varaudutaan osaltaan kaupunki alueen kasvuun.  
 
Ydinkeskustan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikuttei-
sena yleiskaavana, jota ei voida käyttää rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Sen tärkeimpänä oikeusvai-
kutuksena on asemakaavojen ohjaaminen. Oikeusvai-
kutteisuudesta seuraa myös, että viranomaisten on 
suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpi-
teitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsotta-
va, ettei toimenpiteillä vaikeuteta osayleiskaavan 
toteutumista.  
 

1.2 Osayleiskaava-alue, sijainti ja vaikutus-
alue 

Suunnittelualue käsittää noin 570 hehtaarin alueen 
Ylöjärven keskustasta, Kirkonseudun, Soppeenmäen ja 
Elovainion alueita. Alueella asuu noin 5000 asukasta. 
 
Suunnittelualueen läpi kulkevat rautatie sekä seudulli-
set pääväylät Valtatie 3 ja Vaasantie (kantatie 65). 

Ylöjärven kuntakeskustana vaikutusalue on suunnitte-
lualuetta laajempi. 
 
Kaava-aluetta supistettiin Soppeenmäen teollisuusalu-
een osalta luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen.  
 
 

1.3 Suunnitteluorganisaatio 

Osayleiskaavatyötä ohjaa kaupunginhallitus.  Osayleis-
kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
Ylöjärven kaupungista työtä on ohjannut kaavoituksen 
aloitusvaiheessa kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen 
1.9.2012 asti, kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi 
(1.9.2012 -1.1.2016), kaupunginarkkitehti Jurkka Pön-
tys (1.1.2016 - 8.6.2016) ja loppu vuodesta 2016 läh-
tien kaupunginarkkitehti Timo Rysä sekä maankäytön 
suunnittelun osalta kaavoitusarkkitehti Vesa Ylitapio.  
 
Suunnittelutyöstä on vastannut kaupungin osalta työ-
ryhmä, johon on kuulunut kaupunginarkkitehtien lisäk-
si kaavasuunnittelija Hanna Djupsjöbacka (1.1.2012 
asti), kaavoitusarkkitehti Vesa Ylitapio, kaavoitusark-
kitehti Arto Huovila, kaavoitusarkkitehti Leena Kerä-
nen, ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo, suunnitte-
luinsinööri Pekka Virtaniemi.  Vuonna 2011 järjestetyn 
suunnittelukilpailun voittajan arkkitehtitoimisto Har-
ris-Kjisik Oy:n kanssa jatko kehitettiin voittanutta 
ehdotusta vuoden 2012 aikana.  
 
Avustavina suunnittelijoina työhön ovat osallistuneet 
maankäyttöinsinööri Jouni Ruokanen sekä kaavoitus-
avustajat Ritva Järvinen ja Margareetta Jussila. 
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1.4 Keskeiset päätökset ja työvaiheet 

Hanke sisältyi vuoden 2010 talousarvion uusiin ja 
käynnistettäviin kaavoituskohteisiin.  
 
28.9.2010 § 209 Ympäristölautakunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. 
 
11.10.2010 § 415 Kaupunginhallitus päätti kaavoituk-
sen käynnistämisestä sekä vireilletulon tiedottamises-
ta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti 
sekä suunnittelukilpailun järjestämisestä Ylöjärven 
ydinkeskustan alueelle, osayleiskaavamuutoksen jat-
kosuunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Samalla 
päätettiin, että kilpailu järjestetään neljän suunnitte-
lijan kutsukilpailuna ja siinä noudatetaan Suomen 
Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. 
 
17.11.2010  Osayleiskaavan vireilletulokuulutus 
 
16.12.2010 Esittelytilaisuus osayleiskaavoituksen 
käynnistämisestä, lähtökohdista, tavoitteista sekä jo 
valmistuneista selvityksistä asukkaille ja sidosryhmille 
Ylöjärven kaupungintalon valtuustosalissa. 
 
21.2.2011  Kaupunginhallitus hyväksyi kilpailun 
alustavat tavoitteet, suunnitteluohjeet, arvostelupe-
rusteet ja jatkotoimenpiteet sekä palkintolautakunnan 
kokoonpanon 
 
19.4. – 19.8.2011 Ydinkeskustan suunnittelukilpailun 
kilpailuaika. 
 
9.11.2011  Palkintolautakunta valitsi suunnittelu-
kilpailun voittajaksi Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik 
Oy:n ehdotuksen ”Ylös, ulos ja lenkille”. 
 
14.11.2011  Avoin yleisötilaisuus kilpailutöiden 
sisällöstä. 
 
8.5.2012  Viranhaltijapäätöksen jatkosuunnitte-
lun ensimmäisen vaiheen toimeksiannosta suunnittelu-
kilpailun voittaneen konsultin kanssa. 
 
03.04.2013 Kaupunkikehitysjaosto tiedottaminen 
suunnittelutilanteesta. 
 
26.06.2013 Kaupunkikehitysjaosto tiedottaminen 
suunnittelutilanteesta; liikenneselvitys, väestönkehi-
tysarvio. 
 
17.10.2013 Kaupunkikehitysjaosto tiedottaminen 
suunnittelutilanteesta; osayleiskaavaluonnoksen 
maankäytölliset periaatteet 
 
6.11.2013  Kaupunkikehitysjaosto tiedottaminen 
suunnittelutilanteesta; alustava osayleiskaavaluonnos 
 
26.11.2013  Kaupunkikehitysjaoksen päätti asettaa 
valmisteluaineiston ja osayleiskaavaluonnoksen nähtä-
ville.  
18.12.2013 - 10.2.2014 Valmisteluvaiheen kuulemi-
nen 
 

07.05.2014  Kaupunkikehitysjaosto tiedottaminen 
suunnittelutilanteesta, luonnosvaiheen palaute 

 

22.01.2018   Kehittämistoimikunta tiedottaminen 
suunnittelutilanteesta 

 

26.03.2018 § 92 Kaupunginhallitus päätti asettaa 
osayleiskaavaehdotuksen nähtäville 

 
10.12.2018 § 125 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vähäi-
sesti tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen 
 

1.5 Osallistuminen 

Osalliset 

17.11.2010  Osayleiskaavan vireilletulokuulutus 
 
16.12.2010 Esittelytilaisuus osayleiskaavoituksen 
käynnistämisestä, lähtökohdista, tavoitteista sekä jo 
valmistuneista selvityksistä asukkaille ja sidosryhmille 
Ylöjärven kaupungintalon valtuustosalissa.  
 
14.11.2011  Avoin yleisötilaisuus suunnittelukilpai-
lutöiden sisällöstä.  
 
15.5.2012 Työpaja kutsutilaisuutena eri sidosryhmil-
le. 
  
10.9.2012 Työpaja kaupungin luottamushenkilöille. 
 
18.12.2013 – 10.2.2014 Osayleiskaavaluonnos nähtä-
villä. Mielipiteitä saapui määräajassa 22 kpl. 
 
 
22.1.2014 Avoin yleisötilaisuus kaupungintalolla 
 
 
12.3.2014 Työpaja yrittäjien kanssa 
 

 

Viranomaisyhteistyö 

3.2.2011 Viranomaisneuvottelu 
 
27.11.2012 ELY -keskuksen liikennevastuualueen 
kanssa epävirallinen työneuvottelu liikenneselvitykses-
tä. 
 
11.12.2012 ELY -keskuksen ympäristövastuualueen 
kanssa epävirallinen työneuvottelu tarvittavista selvi-
tyksistä. 
 
22.8.2013 ELY -keskuksen ympäristövastuualueen 
kanssa epävirallinen työneuvottelu alustavasta 
osayleiskaavaluonnoksesta. 
 
18.12.2013 – 10.2.2014 Osayleiskaavaluonnos nähtä-
villä ollessa viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lau-
suntoja saatiin 18 kpl. 
 
18.11.2016 ELY -keskuksen kanssa epävirallinen työ-
neuvottelu  
 
13.9.2018 Viranomaisneuvottelu  
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1.6 Osayleiskaavaan liittyvät selvitykset: 

Maisema ja luonto 

Kirkonseudun ydinkeskustan luontoselvitys, Pentti 
Keskitalo – Ylöjärven kaupunki 2018 

 
Liito-orava keskustan ja metsäkylän välisellä alueella, 
Pentti Keskitalo – Ylöjärven kaupunki 2017 
 
Ylöjärven kaupungin ydinkeskustan osayleiskaava-
alueen linnustokartoitus 2010, Pekka Rintamäki - Pir-
kanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 2010 
 
Ylöjärven ympäristön tila, Pentti Keskitalo - Ylöjärven 
kaupunki 2010 
 
Ylöjärven lepakkokartoitus, Siivunen & Vermutsen 
2006 
 
Ylöjärvenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman 
päivitys, Ylöjärven kaupunki/Pirkanmaan ympäristö-
keskus 2004 
 

Pohjavesiselvitys 

Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaava-alue, pohjavesi-
, sedimentti- ja hulevesiselvitys, Ramboll 2013 
 

Hulevesiselvitys 

Ylöjärven ydinkeskustan Hulevesiselvitys, Ramboll 
Finland Oy 2013. 
 

Kulttuuriympäristö 

Ydinkeskustan osayleiskaavan kulttuuriympä-
ristöselvitysten täydentäminen, Kirkonseudun raken-
nusinventointi, Selvitystyö Ahola 2014 
 
Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan selvitys histo-
riallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuu-
riympäristöstä, Ahola / A-insinöörit 2011 
 
Keskustan seutu muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti 
2011 
 
Ylöjärven kulttuuriympäristöohjelma, Huviloita pyyn-
timailla, ketoja kaupungin kupeessa, Eija Teivas 2004 
 
Kirkonseudun ydinkeskustan rakennettujen rakennus-
ten inventointi, Eija Teivas 2001  
 
Muinaisjäännökset, inventointi, Adim Vadim - Maakun-
tamuseo 2000 

Liikenne 

Ylöjärven keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, 
Ramboll Finland Oy 2018. 

 
Tampereen kantakaupungin sisääntuloväylien liikenne-
tarkastelu, Ramboll Finland Oy 2016  
 
Lisäraiteiden aluevarausselvitys välillä Tampere–
Lielahti–Nokia/Ylöjärvi, Liikennevirasto 2015 
 
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Navico Oy ja 
Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimus-
keskus Verne 2015 
 
Ylöjärven ydinkeskustan liikenteen toimivuustarkaste-
lu, Trafix Oy 2013 
 

Vesihuolto 

Vesijohto- ja viemäriverkostojen mallien päivittämi-
nen ja kehittämistarvetarkastelu, FCG Finnish Consul-
ting Group Oy 2017  
 
Ylöjärven vesihuollon tarkastelu, FCG Finnish Consul-
ting Group Oy 2013  

Palvelut 

Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys, 
FCG Finnish Consulting Group Oy 2016 
 

Ympäristöhäiriöt 

Ylöjärven keskustan osayleiskaavan tärinä- ja runko-
meluselvitys, Ramboll Finland Oy 2018 
 
Ylöjärven keskustan meluselvitys, Ramboll Finland Oy 
2018 
 
Ylöjärven liikennejärjestelmä-suunnitelman meluselvi-
tys, Ramboll Finland Oy 2013, 2018 
 
Meluselvitys Tampere–Seinäjoki-radan nopeuden nos-
tosta, Ratahallinto / Sito Oy 2008. 
 

LIITEKARTAT 

Liite 1  Ajantasa-Ehdotus 
Liite 2  Mitoitus 
Liite 3  Kulttuuriympäristö 
Liite 4  Viherrakenne 
Liite 5  Liikenneverkko 
Liite 6  Joukkoliikenne 
Liite 7  Yhdyskuntatekninen huolto 
Liite 8  Havainnekuva 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelualueen sijainti 

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven 
kaupungin keskustaajamassa Keijärven rannalla noin 
10 km:n etäisyydellä Tampereen keskustasta luotee-
seen. Suunnittelualueen läpi kulkee seudulliset pää-
väylät valtatie 3 ja kantatie 65 (Vaasantie). Lisäksi 
alueen halkaisee valtakunnalliseen päärataverkkoon 
kuuluva Helsinki-Tampere-Seinäjoki-Oulu päärata.  
 
Suunnittelualue käsittää noin 570 hehtaarin alueen. 
Etelästä aluetta rajaa Teivaalanharju, idästä Keijärvi, 
lännestä Siltatie ja pohjoisesta raja halkoo Haaviston 
asuinalueen eteläosan läpi. Suunnittelualueella asuu 
noin 5 000 asukasta. Suunnittelualue supistui luonnos-
vaiheen jälkeen Soppeenmäen teollisuusalueen jäätyä 
rajauksen ulkopuolelle. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus 

 
Ylöjärven taajama on kasvanut voimakkaasti viimeis-
ten vuosikymmenien aikana maaseutumaisesta asuin-
alueesta tiivistyväksi taajamaksi. Alueen läpikulkevat 
pääliikenneväylät pilkkovat keskustaa. Alueen toimin-
not ovat hyvin eriytyneitä ja alueen rakenne on muo-
dostunut voimakkaasti henkilöautoliikenteeseen perus-
tuvaksi yhdyskuntarakenteeksi. 
 
Osayleiskaavan alueen nykyisen rakennuskannan koko-
naiskerrosala on noin 630 000 k-m2. Alueella sijaitsee 
noin 2 900 asuntoa, joiden kokonaishuoneistoala on 
yhteensä noin 220 000 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Suunnittelutilanne 

Kaavajärjestelmä 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus määrittelevät 

kaavajärjestelmän ja kaavatasojen sisältövaatimukset. 

Lisäksi valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa on 

annettu yleisiä ja erityistavoitteita alueiden käytössä 

noudatettavissa periaatteista. 

 
Kaavajärjestelmässä kunnat vastaavat yleis- ja asema-
kaavoista ja niiden hyväksymisestä. Maakuntakaava ja 
kuntien yhteinen yleiskaava vahvistetaan ympäristö-
ministeriössä. Maakuntaliiton laatima maakuntakaava 
sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä 
maakunnassa. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa 
ja muutettaessa yleiskaavaa. Yleiskaava on ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa tai ryhdyt-
täessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjes-
tämiseksi. 
 

 
Kuva 2. Kaavajärjestelmä 
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Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on tullut voimaan 
8.6.2017. Maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin maakunta-
valtuuston kokouksessa 27.3.2017. Maakuntahallitus 
määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 
tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § 
mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman.  

 
Maakuntakaavassa osayleiskaava-alueelle on osoitettu 
aluevarauksia keskustatoimintojen alueiksi(  C  ), taa-
jamatoimintojen alueiksi (  ), kaupallisten palvelu-
jen alueiksi (KM), työpaikka alueiksi (  ) virkistysalu-
eiksi.  

 
 

Kuva 3 Ote maakuntakaavasta 

 
   C    Keskustatoimintojen aluevarausmerkinnällä 
osoitetaan keskustamaisen asumisen ja keskustaha-
kuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen 
alueet liikennealueineen ja puistoineen. 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava 
huomioon yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan 
omaleimaisuus, asuinympäristön laatu ja monipuolisuus, 
yhteydet seudullisille virkistysalueille, joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset sekä liityntä-
pysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehit-
täminen. Alueen suunnittelussa on turvattava kulttuu-
riympäristöjen arvojen säilyminen. Keskustatoimintojen 
alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia 
vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan suuryksi-
köt on suunniteltava keskustaympäristöön soveltuviksi. 
Ne on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, etteivät ne 
aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia muille keskus-
ta-alueille tai seudun palveluverkon tasapainoiselle ke-
hittämiselle. 

 
    Taajamatoimintojen aluevarausmerkinnällä 

osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, 
työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen raken-
tamisalueet.  
Suunnittelumääräys: Aluetta tulee suunnitella asumisen, 
palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saa-
vutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovi-
tettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen 
omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja 

luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudulli-
sille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huo-
mioon. 

 
   KM    Kaupallisten palvelujen aluevarausmerkin-
nällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäis-
kaupan alueet ja keskittymät, jotka yhdyskuntaraken-
teellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullises-
ti merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Alueelle voi 
sijoittua merkittävässä määrin myös asumista, mikäli 
alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle tiiviille 
joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle ase-
manseudulle. 
Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamalle alueelle 
voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
osoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan 
suuryksiköitä. Ne on mitoitettava ja niiden toteutus on 
ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, 
etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. 
Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksi-
köllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa 
vähittäiskaupan keskittymää, joka on vaikutuksiltaan 
verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskau-
pan suuryksikköön. Alueen suunnittelussa on otettava 
huomioon joukko -liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toi-
mintaedellytykset. 

 
 
          Työpaikka-alue merkinnällä osoitetaan seu-
dullisesti merkittävät ja toimialarakenteeltaan moni-
puoliset liike- ja toimistorakentamisen tai tuotanto-
toimintaan varatut alueet.  
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on kiinnitet-
tävä huomiota tarkoituksenmukaiseen toteutusjärjestyk-
seen ja yhdyskuntarakenteen eheyteen sekä joukkoliiken-
teen järjestelyihin ja toimiviin kävelyn ja pyöräilyn yh-
teyksiin. Alueelle ei tule osoittaa merkittävää määrää 
uutta asumista eikä asumiseen saa kohdistua merkittäviä 
ympäristöhäiriöitä.  

 
    V     Virkistysalue merkinnällä osoitetaan seudul-
lisesti merkittävät taajamiin liittyvät virkistysalueet 
ja/tai taajamien ekologisen verkoston kannalta erityi-
sen tärkeät alueet.  
Suunnittelumääräys: Alue varataan yleiseen virkistykseen 
ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilymi-
nen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä 
osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilu-
reittien jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelus-
sa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen 
ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merki-
tykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

 
Maakuntakaavassa on seuraavia keskustaosayleis-
kaavaan vaikuttavia kohdemerkintöjä: 

 Asema kohdemerkinnällä osoitetaan vähintään 
seudullisesti merkittävät rautatieliikenteen asemat.  
Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin 
tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen 
vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. Uusien ase-
mien osalta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota rataverkon toimivuuden 
ja kehittämismahdollisuuksien turvaamiseen. 
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 Tiivis joukkoliikennevyöhyke merkinnällä 
osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettä-
vät tai tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat 
tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. 
Suunnittelumääräys: Alueen tulee tukeutua tehokkaa-
seen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin 
kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Alueen suunnittelussa ja 
toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen, joka 
mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää pysäkkijärjestelyjen 
toimivuuteen ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuu-
teen sekä liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Alueen suunnit-
telussa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää 
erityistä huomiota liikenteen melun, tärinän ja ilman 
laadun haittojen hallintaan. 
 

 Kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden 
kehittämisvyöhyke, jolla Merkinnällä osoitetaan 
Tampereen ydinkaupunkiseudun länsi-eteläsuuntainen 
yritysaluevyöhyke. Vyöhyke ulottuu Ylöjärven Elovai-
niosta Kolmenkulman, Pitkäniemen, lentoaseman ja 
kehäteiden palvelu- ja yritysalueiden kautta Lempää-
län Marjamäkeen.  
 

 Teknisen huollon kehittämisen 

kohdealue, pohjavesialue. Merkinnällä osoitetaan 
pohjavesialueet, joilla tulee varautua seudulliseen ve-
denhankintaan. Maakuntakaavassa on kuvattu kaikki 

potentiaaliset Pirkanmaalla sijaitsevat tekopohjaveden 
tuotantoalueet. 
 

 Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty 
ja/tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue mer-
kinnällä osoitetaan valtakunnallisiksi esitetyt, maa-
kunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ma). 
Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistet-
tava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkit-
tävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät.  
 

 Liityntäpysäköinti kohdemerkinnällä osoitetaan 
vähintään seudullisesti merkittävät keskustatoiminto-
jen alueiden tai maakuntakaavassa esitettyjen ase-
mien ulkopuoliset liityntäpysäköintipaikat.  
Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee varata riittävä tila liityntäpysäköin-
nin tarpeisiin sekä varmistaa kulkureittien liikennetur-
vallisuus ja esteettömyys. Alueella tulee tarpeen mukaan 
kiinnittää huomiota myös saattoliikenteen järjestelyihin. 

 

   Harjualue kohdemerkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat harju-
alueet (ge1) Merkinnällä osoitetut geologiset muodos-
tumat sisältävät merkittäviä, maa-aineslain tarkoitta-
mia geologisia, maisemallisia ja luonnontieteellisiä 
arvoja.  
Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpiteet on 
suunniteltava siten, että geologisten muodostumien 
sisältämien arvojen säilyminen turvataan. Suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon mahdollisten maisemavaurioiden 
korjaustarve.  

Suojelumääräys: Alueen erityispiirteitä haitallisesti 
muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Alueella saa 
kuitenkin ottaa kiviaineksia maisemavaurioiden korjaa-
miseksi. 

   Ukoilureitti. merkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelli-
set ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti tar-
peen reitille. 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedel-
lytykset osana maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa 
reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luon-
nonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta  
kestäville alueille. 

 
Lisäksi osa alueesta on osoitettu pohjavesialueeksi ja 
kaavakarttaan on osoitettu pääliikenneyhteydet, pää-
vesijohdot ja isot voimalinjat. Maakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi on osoi-
tettu Yläjärven kirkko ja ympäristö.  
 

Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 

Kuntien valtuustot hyväksyivät Rakennesuunnitelman 
2040 vuoden 2015 alussa. Se on kuntien yhteinen tavoite 
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehityksestä stra-
tegisella tasolla ja pitkällä tähtäimellä.  
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere, Kan-
gasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja 
Ylöjärvi - yhteistyössä laatima rakennesuunnitelma 
2040 on ratkaisu kaupunkiseudun vahvan kasvun ylläpi-
tämiseksi ja ohjaamiseksi edistämään seudun kilpailu-
kykyä ja kestävää kehitystä. 
 
Rakennesuunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun 
kuntien yhteinen ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman 
ylläpitämiseksi. Suunnitelma pohjautuu arvioon, jonka 
mukaan kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa 110 000 
asukkaalla ja asukkaita on 480 000 vuonna 2040. Suun-
nitelmassa nykyiset taajama-alueet tiivistyvät ja jouk-
koliikenneväylät vahvistuvat. Rakennesuunnitelmassa 
esitetään seudullisen raideliikenteen kokonaisuus ja 
joukkoliikennejärjestelmä. 
 

 
Kuva 4. Ote rakennesuunnitelman karttaosiosta 

 
Ylöjärven osalta rakennesuunnitelma 2040 jatkaa 
aiemmassa rakennesuunnitelmassa (2030) linjattuja 
kehittämistoimenpiteitä. Keskustaa kehitetään tii-
viimmäksi kokonaisuudeksi, Siltatien asuntoaluetta 
kehitetään 3000 asukkaan alueena, Mäkkylä-Teivaalan 
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alueelle kehitetään uusi 4000 asukkaan asuntoalue 
raitiotien varteen ja Metsäkylää kehitetään edelleen 
pientaloalueena. Joukkoliikennettä varaudutaan kehit-
tämään raitiotien pohjalta edellisessä rakennesuunni-
telmassa esitetyn lähijunan sijaan. Kolmenkulman 
työpaikka-aluetta kehitetään ja se laajenee myös 
valtatien länsipuolelle. 

Yleiskaavakaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, 

jotka valtuusto on hyväksynyt vuosina 1982, 1992, 2001, 

2002, 2004 ja 2006.  

 
Suunnittelualueella on entuudestaan voimassa olevat 
yleiskaavat muutamia kapeita suikaleita lukuun otta-
matta. Selvitysalueella ovat voimassa seuraavat oi-
keusvaikutteiset osayleiskaavat:  
− Taajamien osayleiskaava 1984 (1) 
− Harjualueen osayleiskaava 1991(3)  
− Kirkonseudun pohjoisosan osayleiskaava 1995 (4) 
− Nokiantien osayleiskaava, 2001 (01) 

− Kirkonseudun ydinkeskustan osayleiskaavamuutos 
2004 (7) 

− Elovainion osayleiskaavan muutos, 2006 (11) 
 

 
Kuva 5. Voimassa olevien yleiskaavojen rajaukset. 

 

 
Kuva 6. Ote ajantasa yleiskaavasta. 

 
Alueen itäkulmaan on osoitettu keskustatoimintojen ja 
palvelujen alueita sekä kerrostalovaltaisen asumisen 
alueita. Valtatie 3:n eli Nokiantien itäpuoli ja Vaasan-
tien eteläpuoli on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi 
kuten myös selvitysalueen pohjoisosa. Nokiantien län-

sipuolelle sekä Vaasantien pohjoispuolelle on osoitettu 
laajoja teollisuusalueita sekä Elovainion alueelle liike- 
ja toimistorakennusten sekä palvelutoimintojen aluei-
ta. Harjualue sekä radan ja Vaasantien välinen alue on 
merkitty urheilu- ja virkistystoimintojen alueeksi ja 
luoteiskulmaan on osoitettu maa- ja metsätalousaluei-
ta, joista osalla on myös ulkoilun ohjaamistarvetta.  
  

Asemakaavakaava 

Alueella on voimassa eri vuosikymmeninä valmistuneita 

asemakaavoja. 

 
Alueella on voimassa noin 90 eri vuosikymmeninä val-
mistuneita asemakaavoja. Vanhin asemakaava on vuo-
delta 1967. Valmistuneet asemakaavat ovat pääosin 
toteutuneet tai ovat rakenteilla. Voimassa oleva yleis-
kaava mahdollistaa keskusta-alueelle rakentamista 
vielä muutamaksi vuodeksi. 
 

 
Kuva 7. Voimassa olevien asemakaavojen ajallinen ker-
rostuma vuosikymmenittäin. 

 
Asemakaavayhdistelmään voi tutustua kaupungin koti-
sivuilla. 
 

2.3 Maanomistus 

Lähes puolet osayleiskaava-alueesta on kaupungin  
omistuksessa.    
 

 
Kuva 8. Kaupungin maanomistus sinisellä. 
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2.4 Suunnittelualueen historia 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta 

kulttuuriympäristöstä. (A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja 

Selvitystyö Ahola, 2011 sekä selvityksen täydennys 2014, 

Selvitystyö Ahola). Aikaisempia selvityksiä on Kirkonseu-

dun ydinkeskustan ennen vuotta 1940 rakennettujen 

rakennusten inventointi vuonna 2001 ja Ylöjärven kult-

tuuriympäristöohjelma 2004.                                                  
 
Nykyisen Keijärven rannoilla on asuttu jo kivikaudella. 
Keskeiset elementit alueen esihistoriallisessa kehityk-
sessä ovat olleet Keijärvi ja sen vesistöyhteys Näsijär-
veen sekä Ylöjärvenharju osana pitkää Pirkanmaata 
halkovaa harjujaksoa.   
 
Keskiajan loppuun mennessä Keijärven rannalle oli 
neljä maakirjakylää. Kylät olivat Ylöjärvi järven länsi-
rannalla, Keijärvi järven itärannalla, Kuusisto järven 
luoteisrannalla ja Mäkkylä (Mäkikylä) järven etelä-
päässä. Kylät mainitaan jo vuonna 1540 Suomen asu-
tuksen yleisluettelossa ja näkyvät asutuskeskittyminä 
1700-luvun lopun Kuninkaan kartastossa. Aluetta hal-
kaisevia teitä olivat Hämeestä Messukylän ja Tampe-
reen kautta Pohjanmaalle johtava Kyrönkankaan 
maantie sekä pohjoiseen Kurun suuntaan menevä 
maantie. Muilta osin suunnittelualue oli asumatonta 
metsä-, pelto- ja niittyaluetta.   
 

 
Kuva 9. Kuninkaankartasto 1776–1805 

 
1800 luvulla vuonna 1781 rakennetun ensimmäisen 
palaneen kirkon lähiympäristöön Kuruntien varteen 
rakennettiin useita rakennuksia. Räikän, Suojasen, 
Krankkulan, Pietilän asuinrakennukset sekä Loilan 
koulu ja Pappila muistuttavat kirkonkylän varhaisesta 
rakentamisesta. 
 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa asutus Kyrön-
tien tuntumassa lisääntyi tuntuvasti, kun tilat vuokra-
sivat maita mäkitupalaisille. Soppeenmäessä asui 
1920-luvulla muonamiehiä ja käsityöläisiä sekä Lielah-
dessa ja Tampereella työssä käyviä palkkatyöläisiä. 
Samoihin aikoihin myös Elovainiolle sekä alueen poh-
joisosiin alkoi syntyä asutusta, kun alueen niittyjä 
muutettiin pelloiksi ja niiden laidoille rakennettiin 
torppia tai uudistiloja.   
 
 

 
Kuva 10. Senaatinkartasto 1909 

  
Soppeenmäen asutuskeskittymä kasvoi voimakkaasti 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja siitä muodostui 
kirkonkylää tiiviimpi ja laajempi keskittymä.   
 

 
Kuva 11. Pitäjäkartta 1926 

 
Sotien jälkeen Ylöjärven kunta myi Soppeenmäen 
alueelta tontteja ja sieltä lahjoitettiin rakennuspaik-
koja myös sotainvalideille ja –leskille. Sotien jälkeen 
alkoi rakentua myös suunnittelualueen pohjoisosan 
Rotikko. Asuinalueella oli alun perin mäkituvista ja 
torpista itsenäistyneitä tiloja.  
 

 
Kuva 12. Peruskartta vuodelta 1953 

Alueen rakenne muuttui, kun 1950-luvulla Kuruntie 
oikaistiin ja Kyröntie siirrettiin kulkemaan Soppeen-
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mäen pohjoispuolelle.  Uusi tie Soppeenmäen ja kir-
konseudun välissä erotti keskuksia toisistaan entistä 
enemmän. Kyröntie/Vanha Vaasantie jäi palvelemaan 
Soppeenmäen sisäistä liikennettä ja se nimettiin kes-
kustan itäosassa Mikkolantieksi ja lännessä Soppeen-
tieksi.   
 

 
Kuva 13. Peruskartta vuodelta 1960 
 
Soppeenmäen ja Rotikon alueet täydentyivät ja laaje-
nivat edelleen 1960- luvulta lähtien. Uudet merkittä-
vät liikenneväylät 1960-luvulla muuttivat yhdyskunta-
rakennetta ja sen painopisteitä. Tampereelta Par-
kanoon ja Seinäjoelle kulkeva rautatie rakennettiin 
1960-70 –luvulla. Kirkonseudun asuinalueet laajenivat 
peltoalueille, Soppeenmäki Harjulle päin.  Ylöjärven-
kylän laajat peltoalueet rautatien pohjoispuolella 
otettiin vaiheittain asuinkäyttöön 1970-luvun jälkeen. 
Yhdyskuntarakenne täydentyi suunnittelualueen länsi-
osan teollisuusalueilla. 
 

 
Kuva 14. 60-luvun peltomaisemaa 

 
1970-luvulle tultaessa pohjoisosan uudistilojen tienoo 
oli muotoutunut asuinalueeksi ja Soppeenmäen alue 
laajentunut itään ja länteen. 1970-luvulla asutus tii-
vistyi voimakkaasti kerrostalorakentamisen myötä.  
1980-luvulle tultaessa etenkin Soppeenmäki ja Kurun-
tien eteläosa täydentyivät entisestään. 

 

 
Kuva 15. Peruskartta vuodelta 1975 

 
1980- ja 1990-luku olivat voimakkaan kasvun ai-
kaa, jolloin keskustan rakenne alkoi muotoutua 
nykyisen kaltaiseksi. 
 

 
Kuva 16. Peruskartta vuodelta 1980 

 
1990-luvulla Vaasantie laajennettiin nelikaistaiseksi, 
joka entisestään erotti Soppeenmäen ja Kirkonseudun 
toisistaan. 
 

 
Kuva 17. Peruskartta 1991 

 
2000-luvulla rakennettiin Uusi-Kuruntie (kantatie 65) 
sekä Elo kauppakeskus samalla Elovainion teollisuus 
alue täydentyi. 



 

Ylöjärven kaupunki    Ydinkeskustan osayleiskaava | 11   

2.5 Rakennettu ympäristö 

Väestö ja asuminen 

Tampereen kaupunkiseutu on valtakunnan toiseksi 
suurin kaupunkiseutu ja kasvukeskus. Kaupunkiseudul-
la asuu yli 380 000 asukasta ja Ylöjärvellä noin 32 500 
(Tilastokeskus 31.12.2014). Ydinkeskusta osayleiskaa-
va-alueella asuu noin 5 000 asukasta. Asukkaat sijoit-
tuvat pääosin suunnittelualueen itäosaan, Soppeen-
mäen alueelle sekä rautatien koillispuolelle.  
 

 
Kuva 18. Suunnittelualueen väestö (2013). 

 
Ylöjärven asuinrakennuskannasta suurin osa on erillis-
pientaloja. Tämä näkyy myös Ylöjärven kaupungin 
ikärakenteessa, jossa työikäisten ja lasten osuus on 
suuri. Vuonna 2012 asuntokuntien keskikoko Ylöjärvel-
lä oli 2,4 henkilöä, joka on merkittävästi suurempi 
Tampereen 1,8 henkilön asuntokunnan keskikokoa. 
Vastaavasti yhden henkilön asuntokuntien suhteellinen 
osuus on Tamperetta pienempi. 
 

 
Kuva 19. Ylöjärven asuntokuntien koko (2012). 

 
Ylöjärven ydinkeskustan alueelle asuntotyyppien ja-
kauma on vaihteleva, kerrostaloasunnoista erillispien-
taloihin. Ydinkeskustan alueella on koko Ylöjärveä 
hieman tasaisempana ikäjakaumana. Alue on rakentu-
nut pääosin 1950-luvun jälkeen. Rakennus- tai kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia osayleiskaava-
alueella on muutamia. Ne ovat vanhojen tilojen pää-
rakennuksia ja suurin osa on rakennettu 1800-luvun 
lopussa ja 1900-luvun alussa. 1970-luvun jälkeen alu-
een asuntojakauma on monipuolistunut. 

 

Alueen ikärakenne 

Keskusta alueen ikärakenne on painottunut ikääntyviin 
ihmisiin. 50-70 vuodenikäiset muodostavat suurimman 
väestöryhmän. Tämä näkyy myös hieman alevana pien-
ten lasten suhteellisena määränä. Alle 18-vuotiaita on 
noin 20 prosenttia suunnittelualueen väestöstä. Lapsi-
perheiden suosima pientaloasutus on melko vanhaa ja 
uudet kerrostalokohteet ovat painottuneet ikäihmisil-
le. Ikärakenteessa näkyy myös opiskelija ikäisten suh-
teellisen pudotus.  
 

 
Kuva 20. Suunnittelualueen ikärakenne (2013). 

 
Osa-alueittain tarkasteltaessa esiin nousee uusien 
kerrostalovaltaisten alueitten ikäihmisten suuri osuus. 
Keihäsniemen asuinalueella yli 55-vuotiaitten osuus on 
lähes puolet ja vastaavasti alle kouluikäisten suhteelli-
sen pieni osuus. Uusimpien kerrostalorakennusten 
ikäjakauman perusteella voidaan arvioida, että ikäih-
misten osuus tulee jatkossa vielä kasvamaan keskusta-
alueella. Keskusta-alue houkuttelee hyvillä palveluilla 
ja helppohoitoisilla asunnoilla. 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan seuraavien vuosi-
kymmenien aikana kasvaa ikääntyneiden asukkaiden 
määrä ja väestöosuus.  
 

 
Kuva 21. Ikärakenne osa-alueittain (2013). 
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Asuminen 

Tiiveimmin rakennetut alueet ovat nykyiset kerrosta-
lovaltaiset alueet, joissa aluetehokkuus on noin 0,2 
luokkaa. Aluetehokkuus on rakennusalan suhde maa-
alaan. Olemassa olevien pientaloalueitten aluetehok-
kuus vaihtelee 0,1 - 0,15 välillä. Aluetehokkuus on 
tyypillistä sodanjälkeiselle modernille henkilö-
autoriippuvaiselle yhdyskuntarakenteelle. Urbaanimpi 
kaupunkielämä vaatii huomattavasti suurempia 
aluetehokkuuksia. 

 

 
Kuva 22. Aluetehokkuudet osa-alueittain (2013). 

 

Asumisväljyys 

Asumisväljyys Pirkanmaalla on noin 42 neliömetriä 
henkilöä kohti. Tampereen seudun asumisväljyys on 
pienempi noin 39,5 m2 /henkilö. Asumisväljyys on 
Pirkanmaalla pienin Tampereella ja Ylöjärvellä vastaa 
seudun keskiarvoa. Asumisväljyys on kasvanut 8 m2 
/henkilö viimeisen 20 vuoden aikana. Asumisväljyyden 
kasvu on hidastunut viimeisten vuosien aikana. Ta-
saantuva asumisväljyyden kehittyminen on kytköksissä 
kaupungistumiseen, kerrostaloasumiseen ja väljyyden 
arvostuksen vähentymiseen. Kaupunkimainen asumi-
nen suosii tiivistä asumista niin asuinrakennusten si-
joittelun kuin henkilön käytössä olevan asuntopinta-
alan suhteen. Asumisväljyyden ennakoidaan kasvavan 
koko maassa 44 neliömetriin/asukas vuoteen 2025 
mennessä. 
 

 
Kuva 23. Osa-alueitten asumisväljyys neliömetreinä 
(2013) 

 

Ydinkeskustan osayleiskaavassa arvioidaan keskusta-
alueen vuoden 2040 asumisväljyydeksi noin 50 ne-
liömetriä. Kaupunkiasunnoissa kaksiota asuttaa yhä 
useammin yksi henkilö, kolmiota kaksi henkilöä. Ker-
rostaloasuminen on yleisintä pariskuntien ja yksi-
asuvien keskuudessa, jotka arvostavat väljää asuntoa. 
Perheet arvostavat väljempää asuntorakennetta ja 
omaa pihaa. Asumisen väljyyden kasvua lisäävät asun-
tokuntien koon pieneneminen, kaksoisasumisen yleis-
tyminen, parisuhteiden purkautumisen yleisyys ja 
suurten ikäluokkien ikääntyessä tarve väljiin kaupun-
kiasuntoihin. 

Asuntojen koko 

Suurin muutos uudisasuntojen keskimääräisissä neliöis-
sä on tapahtunut omakotitalorakentamisessa. Kun 
1990-luvun alussa uusien omakotitalojen keskikoko 
koko maassa oli 122 neliötä, vuonna 2010 uudet oma-
kotitalot olivat kooltaan keskimäärin 144 neliötä. Uu-
sien rivi- ja kerrostaloasuntojen keskikoon kehitys ei 
ole ollut yhtä suoraviivaista. Uusien rivitaloasuntojen 
keskikoko on vaihdellut 63 neliöstä 81 neliöön. Kerros-
taloasuntojen keskikoko on vaihdellut uudistuotannos-
sa vähiten, 55 neliöstä 63 neliöön. Vuonna 2010 val-
mistuneiden asuntojen keskikoko pieneni kuitenkin 
kaikissa asuinrakennusten talotyypeissä edellisvuoteen 
verrattuna.  
 
Ylöjärvellä keskimääräinen asuntokoko oli vuonna 2010 
noin 95 m2. Erillispientalojen keskikoko oli noin 115 
m2, rivi- ja muiden kytkettyjentalojen noin 69 m2 ja 
kerrostaloasuntojen noin 58 m2. Vaikka lapsiperheet 
suosivat Tampereen kehyskuntia asuinalueena niiden 
hyvän saavutettavuuden, palveluiden ja asumisväljyy-
den houkuttelemina, on kuitenkin huomioitavaa, että 
kehyskunnissakin nopeimmin kasvava ikäryhmä on 
eläkeläiset. Yksin asumisen ennustetaan yleistyvän, 
joten uusien asuntojen tarve on suurin pienissä asun-
noissa.  

 

Asunnon omistussuhde 

Ylöjärvellä suurin osa asuinnoista on omistusasuntoja.  
Vuokra-asuntojen on noin 15% prosenttia asuntokan-
nasta. 
 

 
Kuva 24. Asunnon omistussuhde 2011. 
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Väestöennuste 

 
Ydinkeskustan osayleiskaavassa on varauduttu Ylöjär-
ven kaupungin 1,4 prosentin vuotuiseen asukasluvun 
kasvuun. Tämä tarkoittaa koko Ylöjärven osalta noin 
14 000 asukkaan lisäystä vuoteen 2040. Ennuste on 
tilastokeskuksen väestöennustetta suurempi. Tilasto-
keskus osoittaa Ylöjärvelle noin 9 000 asukkaan väes-
tön lisäystä vuoteen 2040 mennessä. 
 
Pirkanmaan maakuntaliitto on arvioinut Pirkanmaan 
väestön kasvavan vuoteen 2040 mennessä noin 120 000 
uudella asukkaalla. Tilastokeskuksen väestöennuste 
(2012) osoittaa lisäykseksi 84 400 asukasta.  
 
Tampereen seutuhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti rakennesuunnitelmassa Tampereen seudul-
la on vuoteen 2040 mennessä varauduttu noin 110 000 
asukkaan väestönkasvuun ja Ylöjärvellä 14 000 asuk-
kaan väestönkasvuun. Tampereen osuutta kaupunki-
seudun väestönkasvusta on korostettu seutuhallituksen 
päälinjaratkaisun mukaisesti.  
 
Ylöjärven väestö on kasvanut 2000-luvulla voimakkaas-
ti. Kasvulle on ollut tyypillistä voimakas vuosittainen 
vaihtelu 0,9 % kasvusta aina 2,6 % vuosikasvuun. 
 

 
Kuva 25. Väestökasvu 2000-luvulla 

 
Keskimäärin väestö on kasvanut 2000-luvulla noin 1,6 
%. Valittu 1,4 prosentin vuotuinen kasvu tukee Tampe-
reen kaupunkiseudun tavoitteita ja Tampereen koros-
tettua väestön kasvua. 
 

 

 
Kuva 26. Väestöennusteet 

 
Asuinalueiden mitoituksessa on otettu huomioon ole-
tettu asuntokuntien keskikoon pienenemisestä johtuva 
väljyyskehitys, minkä suuruus on merkittävä etenkin 
vanhoilla asuinalueilla.  

Taajamakuva 

Ylöjärven ydinkeskusta antaa itsestään kokonaisuutena 
vehreän, mutta hieman hajanaisen mielikuvan. Koko 
Suomea koskeneet rakennemuutokset erityisesti 1960-
luvulta lähtien ovat muovanneet ympäristöä liikenne-

väylien ehdoilla. Ylöjärven keskustaakin vaivaa mieli-
kuva, että ympäristöä on suunniteltu liikaa autojen 
ehdoilla. Keskusta-alue on toiminnallisesti sekä visuaa-
lisesti hyvin vaihteleva. Kirkon ympäristö ja vanhoine 
pientaloalueineen luo ajallista syvyyttä ja vehreää 
kaupunkimaista kerroksellisuutta. Taajamakuvassa 
Keijärvi jää hieman sivuun eikä sillä ole sitä voimaa 
mikä vesistöllä voisi olla taajamakuvan elävöittämises-
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sä. Järvi toimii kuitenkin hyvin tärkeänä virkistysalu-
eena ja tapaamis- ja tapahtumapaikkana. 
 
Ylöjärven torialue sijoittuu Soppeentien eteläpuolelle 
harmillisesti hieman sivuun keskeisiltä pääreiteiltä, 
niin ettei tori oli luonteva ohikulunpaikka ja satunnai-
sen kävijän on hankala huomata toria. Täydentävällä 
keskustarakentamisella tulisi voida kuroa taajamaku-
van hajanaisuutta. 
 

Keskustabarometri 

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamitta-
risto (barometri), Tampereen kaupunkiseutu 2012.  

  
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 
keskustojen kehittäminen on määritelty yhdeksi kes-
keiseksi seudullisen maankäytön tavoitteeksi. Keskus-
tojen kehittämisen tueksi on kehitetty seudulle yhtei-
nen keskustojen suunnittelua ja kehittämistä palvele-
va seurantamittaristo, keskustabarometri. 
 
Ylöjärvellä keskusta on aineiston perusteella muuttu-
nut merkittävästi kirkonkylän uudistamisen myötä. 
Keskustassa on edelleen merkittäviä uudistusmahdolli-
suuksia. Katuympäristöt edustavat vanhanaikaisia 
maanteitä leveine kaistoineen. Keskeisenä tavoitteena 
on selkeyttää vanhan ja uuden kaupallisen keskuksen 
sekä kirkonkylän keskuksen toiminnallinen rooli. Ylö-
järven keskustan kaupallinen toimivuus jää heikoksi, 
kun keskusta on jakautunut kolmeen erilliseen osaan. 
Etäisyydet ovat niin suuria, että kauppa‐asiointi toteu-
tuu luontevasti vain autoillen. Suuremmat kaupan 
yksiköt sijoittuvat keskustan ulkopuolelle. Keskustan 
toimivuutta saadaan parannettua kun keskustan tiivis-
tyvä Kirkonkylän ja Soppeenmäen yhdistävä keskusta 
saadaan toteutumaan. Tällöin saadaan vahvistettua 
keskustan palvelurakennetta ja vetovoimaa sekä en-
nen muuta toimivuutta. 
 

 
Kuva 27. Asukaskyselyn kehitettävät kohteet 

Julkiset palvelut 

Päivähoito 

Ylöjärvellä päivähoidossa on noin 2000 lasta. Päiväko-
dit ovat kooltaan 1–9-osastoisia. Päivähoito järjestää 
esiopetuksen.  
 

Keskustan alueella on useita päiväkoteja:  
− Keijärvi (17 paikkaa, vuokratila kerrostalossa, 

toiminta siirtyy Palotornin laajennusosaan 2014),  
− Kyläseppä (63 paikkaa, rakennusvuosi 1990), 

− Mikkola (42 paikkaa, rakennettu 1908, peruskor-
jaus 1999, suojeltu rakennus),  

− Saurion päiväkoti (84 paikkaa, rakennusvuosi 
1979) 

− Soppeenkataja (21 paikkaa, kerrostalon pohja-
kerros, vuokratila)  

− Vihriälä (21 paikkaa, rakennusvuosi 1900-l alussa, 
peruskorjaus 2007, suojeltu rakennus)  

− Yhtenäiskoulun esiopetus (21 paikkaa). 
 
 
Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ovat Tiikko 
(84 paikkaa, rakentamisvuosi 1982, peruskorjaus ja 
laajennus 2007), Tähkätasku (84 paikkaa, rakennus-
vuosi 2003), Palotornin päiväkoti (63 paikka, muutos-
työt 2009 ja 2013), Veittijärven päiväkoti (63 paikkaa, 
rakennusvuosi 1996) sekä Mäkkylänrinteessä Rinteen 
vuoropäiväkoti (vuorohoito, 209 paikkaa, rakennusvuo-
si 2007, laajennus 2012).  
 
Lisäksi alueella on omassa kodissaan työskenteleviä 
kunnallisia perhepäivähoitajia sekä 105 paikkainen 
yksityinen päiväkoti kaava-alueen pohjoispuolella. 
Keskusta-alue täydentää eri kaupunginosien lähipalve-
luja.  

Koulutoimi 

Keskustan alueella toimivat seuraavat koulut:  
− Ylöjärven yhtenäiskoulu (n. 780 oppilasta)  
− Koulutuskeskus Valossa toimii Ylöjärven lukio, 

ammattiopisto, aikuiskoulutus, yrittäjäopinnot ja 
perusopetuksen lisäopetus.  

 
Keskustan läheisyydessä kaavan vaikutusalueella ovat 
Kauraslammen koulu (Moisio), Kauraslammen koulun 
Veittijärven toimipiste sekä Soppeenharjun yläkoulu. 
 
Rakennusteknisesti koulut ovat hyvässä kunnossa sekä 
ajanmukaisesti varustettuja.  
 
Esiopetusta alueella järjestetään Saurio-Mikkolan päi-
väkoti / Yhtenäiskoulun toimipisteessä.  Keskustan 
läheisyydessä kaavan vaikutusalueella ovat Tiikko-
Veittijärven päiväkoti / Veittijärven toimipisteen esi-
opetus, Kyläsepän päiväkodin esiopetus, Rinteen päi-
väkodin esiopetus, Tähkätaskun päiväkodin esiopetus.  
 
Siltatien alueelle rakennetaan uusi koulu, kun Siltatien 
alueen rakentumisen edistyessä. Tämän hetken suun-
nitelman mukaan koulun rakentaminen käynnistyy 
vuosien 2020-22 paikkeilla (MAPSTO 2018-2022).  
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Kuva 28. Päivähoito- ja koulupalvelujen sijoittuminen 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kuruntiellä sijaitsevaan perusturvakeskukseen sijoittu-
vat sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto, varhaiskas-
vatuksen hallinto sekä aikuissosiaalityön, lastensuoje-
lun ja vammaispalvelujen asia-kasvastaanottotilat. 
Perusturvakeskuksessa työskentelee kaikkiaan n. 40 
työntekijää.  
 
Mikkolantiellä sijaitsevassa Terveyskeskuksessa tuote-
taan keskitetysti koko kaupungin tervey-
denhuoltopalveluja. Rakennuksessa on myös terveys-
keskussairaalaosasto, joka on 42-paikkainen ympäri-
vuorokauden toiminnassa oleva akuuttisairaalaosasto. 
Terveyskeskuksen kanssa samalla tontilla sijaitsee v. 
1992 rakennettu Keskustan neuvola.  
 
Yhtenäiskoululla on toimitilat kahdelle koulutervey-
denhoitajalle ja koululääkärille. Vanhalla koululla on 
yhteen luokkaan järjestetty tila kouluterveydenhoita-
jalle. Valossa on vastaanottohuoneet oppilaitoksen 
opiskeluterveydenhuollon järjestämiseksi kokopäiväi-
selle terveydenhoitajalle sekä lääkärille.  
 
Tiuravuoren vanhainkodissa on 3 pitkäaikaishoidon 
osastoa, joissa on yhteensä 56 asukasta. Ylöjärven 
palvelutalosäätiö Kaksikon omistaman Keihäsniemen 
palvelutalon läheisyydessä sijaitsevat kaupungin omis-
tamat ryhmäkodit Pehtoori, jossa on 11 asukasta (te-
hostettu ympärivuoro-kautinen palveluasuminen) ja 
Fröökynä, jossa on 7 asukasta (tavallinen palveluasu-
minen). Väestön kasvun lisäyksen ja palvelurakenneta-
voitteen mukaan on tarvetta uusille tehostetun palve-

luasumisen paikoille. Suunnitteilla on Soppeensydä-
meen uusi teknisesti turvattu yhteisöasumisen yksikkö. 
Kehitysvammaisten asumispalvelut sijoittuvat Nummi-
kodin 14 asukkaalle ympärivuorokautista hoivaa tar-
joavaan yksikköön Koivumäentielle sekä lokakuussa 
2013 valmistuvaan Juuritien ryhmäkodit – yksikköön. 
Juuritielle sijoittuva uusi asumispalveluyksikkö tarjoaa 
jatkossa ympärivuorokautista hoivaa 15 asukkaalle. 
Ylöjärven palvelutalosäätiö Kaksikko ylläpitää tuettua 
asumista 11 asukkaalle tarjoavaa yksikköä Soppeen-
tiellä.  
 
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa tarjotaan 
Nummikodin tiloihin sijoittuvassa Huiske-yksikössä, 
Rantaniitty-yksikössä Keihäsniemen palvelutalon tilois-
sa sekä Mikkolan työtuvalla Mikkolantiellä. Työ- ja 
päivätoiminnan asiakkaita on kaikkiaan noin 40.  
 

Vapaa-aikapalvelut 

Vapaa-aikaa palvelevat alueella sijaitsevat Urheiluta-
lo-Uimahalli, jäähalli, Krankkula (käden taidon talo), 
pääkirjasto Leija, Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto 
sekä nuorisotila Olka. Laajennettu ja peruskorjattu 
uimahalli on otettu käyttöön 2.9.2013. Urheilutalon 
peruskorjaus on alkanut ja työ valmistuu kesällä 2014. 
Jäähalli toimii osakeyhtiömuotoisena, kaupunki on 
hallin pääomistaja. Kansalaisopistotoiminta siirtyi 
2013 alusta isäntäkuntaperiaatteella Tampereen kau-
pungille. Opiston Ylöjärven päätoimipaikat sijaitsevat 
koulutuskeskus Valossa ja Ylöjärven yhtenäiskoululla. 
Vapaa-aikapalvelujen toimipisteet ovat musiikkiopis-
toa lukuun ottamatta fyysisesti hyvässä kunnossa. 
Kirjastorakennus Leijan vieressä on tonttivaraus kult-
tuuri-monitoimitalolle.  
 
Kaupungintalon yhteydessä sijaitseva Vanhan Räikän 
rakennus (suojeltu rakennus) peruskorjataan. Raken-
nus on toistaiseksi suunniteltu korjattavaksi kulttuuri-
toimijoiden käyttöön. Käyttötarkoitus tarkistetaan 
kaupungin palvelutuotannon kasvavien tarpeiden nä-
kökulmasta.  

 

Kaupalliset palvelut 

Ylöjärven kaupunkiin on laadittu kaavoitusta palvelevak-

si Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys, 

FCG Finnish Consulting Group Oy 2016 

 
Vähittäiskauppaa ohjaavan lainsäädännön keskeisenä 
tavoitteena on edistää kaupan palveluiden sijoittumis-
ta keskusta-alueille sekä turvata eri kulkumuodoin 
saavutettavissa olevan vähittäiskaupan palveluverkon 
säilymisen ja kehittymisen edellytykset.  
 
Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat maankäyttö- ja 
rakennuslain erityiset sisältövaatimukset yleiskaavalle: 
Osoitettaessa yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksi-
köitä on sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta 
muutoin säädetään, katsottava, että: 
1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin pal-
veluihin ja niiden kehittämiseen; 
2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien 
mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä 
liikenteellä; sekä 
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3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palvelu-
verkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat 
kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vai-
kutukset mahdollisimman vähäiset. 
 
Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seu-
dullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 
osoitettava maakuntakaavassa osoitettujen keskusta-
toimintojen alueiden ulkopuolella riittävällä tarkkuu-
della. 
 
Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakiin 1.4.2015 tulleen 
lakimuutoksen myötä kilpailun toimivuuden edistämi-
sen näkökulman tulee olla mukana alueidenkäytön 
suunnittelun tavoitteissa ja kaavojen vaikutusten arvi-
oinnissa kaikilla kaavatasoilla. Yleispiirteisellä maan-
käytön suunnittelulla luodaan lähtökohdat ja puitteet 
toimivalle kilpailulle. Käytännössä kilpailun toimivuu-
den edistäminen yleiskaavassa merkitsee sitä, että 
kaupalle tulee osoittaa riittävästi sijaintipaikkoja ole-
massa olevaan tai suunniteltuun yhdyskuntarakentee-
seen tukeutuen.  
 
Vähittäiskaupan suuryksikköjen ensisijainen sijainti-
paikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan 
laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Kaupan laadulla 
tarkoitetaan tässä kaupan eri toimialoja (päivittäista-
varakauppa, paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaup-
pa ja muu erikoiskauppa). Keskusta-alueella tarkoite-
taan maakunnan, kunnan tai sen osan toiminnallista 
keskusta, jolla sijaitsee vähittäiskaupan palvelujen 
lisäksi myös muita keskustahakuisia palveluja, asunto-
ja ja työpaikkoja ja johon on hyvät liikenneyhteydet 
ympäröiviltä asuinalueilta eri liikennemuodoilla. Ny-
kyiset keskusta-alueet ja niiden perustellut laajentu-
misalueet osoitetaan maakunta- ja yleiskaavoissa kes-
kustatoimintojen alue - kaavamerkinnällä (C). 
 
Kaupan palveluverkon kehittäminen sijainti- ja mitoi-
tusratkaisuineen edellyttää vähittäiskaupan riittäviä 
selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Ylöjärven kau-
punkiin on laadittu kaavoitusta palvelevaksi Ylöjärven 
kaupan palveluverkkoselvitys, FCG Finnish Consulting 
Group Oy 2016. Selvityksessä on osoitettu myös kes-
kusta-alueen vähittäiskaupan mitoitusarvio, joka on 
sovitettu maakuntakaavan mitoitukseen. 
 

Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavaralla tarkoitetaan elintarvikkeiden ohella 

sellaisia tuotteita, joita ihmiset ovat tottuneet hankki-

maan elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroi-

hin luetaan siten ruoka, juomat, tupakkatuotteet, tek-

nokemian tuotteet, kodin paperit, lehdet sekä kosme-

tiikka.  

 
Ylöjärven päivittäistavarakaupan myymäläverkko 
muodostui vuoden 2014 lopussa 1 hypermarketista, 3 
isosta supermarketista, 2 pienestä supermarketista, 7 
isosta valintamyymälästä, 2 pienestä valintamyymäläs-
tä ja 2 pienmyymälästä. Päivittäistavarakaupan eri-
koismyymälöitä oli 10. 
 
Asukaslukuun suhteutettuna Ylöjärvellä oli keskimää-
rin 1 906 asukasta yhtä myymälää kohti. Koko maassa 
oli 1 637 asukasta yhtä myymälää kohti. Asukaslukuun 

suhteutettuna päivittäistavarakaupan myymäläverkko 
on siten koko maan keskitasoa harvempi. 
 

 
Kuva 29. Päivittäistavaramyymälät Ylöjärven keskustan 
alueella vuoden 

 
Päivittäistavarakaupan saavutettavuutta on tarkastel-
tu etäisyysvyöhykkeiden avulla. Pyöräillen tehtävän 
asiointimatkan pituus on keskimäärin 3 kilometriä ja 
kävellen tehtävän asiointimatkan pituus 1-1,5 kilomet-
riä. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä päivittäistava-
ramyymälöistä asui Ylöjärvellä vuonna 2010 noin 24 
900 asukasta, joka on noin 82 % Ylöjärven väestöstä. 
Yli puolet (noin 17 300 asukasta, 57 %) Ylöjärven asuk-
kaista asui kävelyetäisyydellä eli alle kilometrin etäi-
syydellä päivittäistavaramyymälästä.  
 
Ylöjärven keskusta-alueella ja eteläosissa päivittäista-
varakaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa myös 
kevyellä liikenteellä. Keskusta-alueen asukkailla on 
myös useita vaihtoehtoisia asiointimahdollisuuksia.  

 

 
Kuva 30. Ylöjärven keskusta-alueen päivittäistavarakau-
pan saavutettavuus, 

 
Ylöjärven keskusta-alueen päivittäistavaramyymälöistä 
vähiten lähiasutusta on Elovainion alueen K-
citymarketilla ja eniten Kirkonseudun S-marketilla.  
 
Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Ylöjärven päivittäis-
tavaramyymälöiden myynnistä 44 % toteutui isoissa 
supermarketeissa, 25 % hypermarketeissa ja 22 % isois-
sa valintamyymälöissä vuonna 2010. Vuoteen 2008 
verrattuna hypermarkettien myyntiosuus on kasvanut 
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ja isojen supermarkettien myyntiosuus pienentynyt 
sekä Ylöjärvellä että koko tarkastelualueella. Ylöjär-
vellä merkittävä muutos on tapahtunut myös pienten 
supermarkettien ja pienmyymälöiden myyntiosuuksis-
sa. Pienten supermarkettien myyntiosuus on pienenty-
nyt 2 % -yksikköä ja pienmyymälöiden 4 % -yksikköä. 
 

Vuonna 2014 päivittäistavarakaupan myyntiala asukas-
ta kohti ja myynti asukasta kohti olivat koko tarkaste-
lualueella alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin. 
Kunnittain tarkasteltuna Ylöjärvellä oli muita kuntia 
vähemmän sekä myyntialaa että myyntiä asukasta 
kohti. Keskimääräistä alhaisempi myynti / asukas ker-
too yleensä ostovoiman vuodosta alueen ulkopuolelle.  

Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus (€/my-m 2 
/vuosi) oli Ylöjärvellä, Hämeenkyrössä ja Nokialla 
hieman korkeampi ja Länsi-Tampereella selvästi kor-
keampi kuin koko maassa keskimäärin. Korkea myynti-
tehokkuus kertoo yleensä siitä, että päivittäistavara-
kaupan pinta-ala on alimitoitettu, ja että kilpailua on 
vähän tai ei ollenkaan. Alhainen myyntitehokkuus 
puolestaan on yleensä merkki päivittäistavarakaupan 
ylimitoituksesta ja/tai kireästä kilpailutilanteesta.  

Erikoiskauppa  

Tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin palvelui-

hin erikoistunut myymälä. Erikoiskauppa kerää asiantun-

temustaan tiettyyn tuoteryhmään ja siihen liittyviin pal-

veluihin. Erikoiskauppakäsitteen alle kuuluvat myös pal-

jon tilaa vaativat erikoiskaupat. 

 
Ylöjärvellä oli Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin 
mukaan vuonna 2014 yhteensä 93 erikoiskaupan myy-
mälää. Ylöjärven erikoiskauppa on keskittynyt keskus-
taajaman alueelle Soppeenmäkeen Mikkolantien mo-
lemmin puolin, Elovainion alueelle sekä Vaasantien 
eteläpuolelle. Myös Kirkonseudun pohjoisosassa on 
jonkin verran erikoiskaupan tarjontaa; mm. Alko S-
marketin yhteydessä. Soppeenmäessä on pääosin muun 
erikoiskaupan liikkeitä, mutta myös huonekaluliike ja 
kodinkoneliike. Elovainion alueelta löytyy kauppakes-
kuksen lisäksi enimmäkseen tilaa vaativan erikoiskau-
pan liikkeitä (varaosat, puutavara, maalit) kuten myös 
Vaasantien eteläpuoliselta alueelta (rautakauppa, 
keittiökalusteet, huonekalut, maalit, puutavara). 

 
Kuva 31. Ylöjärven keskustan erikoiskaupan alueet 

 
Vuoden 2009 tilanteeseen verrattuna Yläjärven eri-
koiskaupan myymälöiden määrä on lisääntynyt 19 
myymälällä. Eniten on lisääntynyt muotikaupan (4 

myymälää) ja muun erikoiskaupan myymälöiden määrä 
(15 myymälää). Tilaa vaativan kaupan myymälöiden 
määrä on pysynyt ennallaan. 
 
Tampereen seudun vuoden 2014 erikoiskaupan myyn-
nistä noin 82 % toteutui Tampereella. Ylöjärven osuus 
alueen erikoiskaupan myynnistä on noin 6 %, joka on 
jonkin verran enemmän vuonna 2009. 

Ostovoima 

Ostovoimaa koskevat laskentaperusteet perustuvat 
Pirkanmaan kaupan palveluverkkoselvitykseen (Pir-
kanmaan liitto 2014). Tiedot on päivitetty vuoden 
2014 hintatasoon. Ostovoima ja ostovoiman kehitys on 
arvioitu vuoden 2014 väestömäärän sekä vuosien 2025 
ja 2040 väestösuunnitteiden sekä asukaskohtaisten 
kulutuslukujen (€/asukas/vuosi) perusteella. Väes‐
tösuunnitteena on käytetty Ylöjärven, Hämeenkyrön ja 
Nokian osalta Pirkanmaan liiton syksyllä 2014 laatimaa 
väestösuunnitetta ja Länsi-Tampereen osalta Tampe-
reen kaupungin väestösuunnitetta palvelualueittain. 
 
Ylöjärven oman väestön ostovoima oli vuonna 2014 
noin 303 milj.€. Ostovoimasta kohdistui päivittäistava‐
rakauppaan noin 95 milj.€, muuhun erikoiskauppaan 
noin 83 milj.€ ja tilaa vaativaan kauppaan ja auto-
kauppaan noin 126 milj.€.  
 
Vuosina 2014-2025 ostovoiman kasvu on Ylöjärvellä 
noin 104 milj.€, josta kohdistuu päivittäistavarakaup‐
paan noin 23 milj.€, muuhun erikoiskauppaan noin 32 
milj.€ ja tilaa vaativaan kauppaan ja autokauppaan 
noin 49 milj.€.  
 
Vuosina 2014-2040 ostovoiman kasvu on Ylöjärvellä 
noin 311 milj.€, josta kohdistuu päivittäistavarakaup‐
paan noin 65 milj.€, muuhun erikoiskauppaan noin 97 
milj.€ ja tilaa vaativaan kauppaan ja autokauppaan 
noin 148 milj.€.  
 

 
Kuva 32. Arvio vähittäiskaupan sekä autokaupan ja huol-
tamotoiminnan ostovoimasta, milj.€ (vuoden 2014 rahas-
sa).  

 

Ostovoiman siirtymä 

Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli 
vuonna 2014 negatiivinen Ylöjärvellä (-13 %) eli myynti 
pienempi kuin ostovoima, jolloin ostovoimaa siirtyy 
alueen ulkopuolelle. Päivittäistavaramyyntiin on las-
kettu mukaan päivittäistavaramyymälöiden lisäksi 
myös laajan tavaravalikoiman myymälöiden ja huolto-
asemien päivittäistavaramyynti.   
 
Ylöjärvellä erikoiskaupan ostovoiman siitymä on -20 %, 
joka on jonkin verran pienempi kuin vuonna 2009.  
Erikoiskaupan ostovoimaa siirtyy pääosin Tampereelle. 
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Liiketilan laskennallinen lisätarve 

Arviot ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta 
perustuvat Pirkanmaan kaupan palveluverkkoselvityk-
seen (Pirkanmaan liitto 2014). Kaupan mitoitustarve 
on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamal-
la kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen 
myyntitehokkuuden (€/myynti-m²) avulla. Mitoitustar-
ve on arvioitu alueen oman väestön ostovoiman ja 
alueen ulkopuolelta tulevan ostovoiman pohjalta. 
 
Ylöjärven vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen 
lisätarve vuosina 2014–2025 on noin 22 000 k-m². Lii-
ketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakaup-
paan noin 6 000 k-m², muuhun erikoiskauppaan noin 9 
000 k-m 2 sekä tilaa vaativaan kauppaan ja autokaup-
paan noin 7 000 k-m².  
  
Ylöjärven vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen 
lisätarve vuosina 2014–2040 on noin 99 000 k-m². Lii-
ketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakaup-
paan noin 24 000 k-m², muuhun erikoiskauppaan noin 
35 000 k-m² sekä tilaa vaativaan kauppaan ja auto-
kauppaan noin 40 000 k-m².  
 

Ylöjärvi 
Liiketilan lisätarve, k-m2 

2014-2025 2014-2040 

Päivittäistavarakauppa 6 000 24 000 

Muu erikoiskauppa 9 000 35 000 

TIVA ja autokauppa 7 000 40 000 

Vähittäiskauppa yhteensä 22 000 99 000 

Kuva 33. Arvio Ylöjärven liiketilan laskennallisesta 
enimmäislisätarpeesta vuosina 2025 ja 2040 

 
Edellä esitetty Ylöjärven ja tarkastelualueen liiketila-
tarve on ns. enimmäistarve, joka kuvaa liiketilatar-
peen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoi-
man kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä 
osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten 
myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa, 
mikä vähentää liiketilatarvetta laskelmaan verrattuna. 
Toisaalta laskelmassa ei ole otettu huomioon liiketila-
poistumaa, joka puolestaan lisää liiketilantarvetta las- 
kelmaan verrattuna. 
 
Liiketilatarpeen  kohdistuminen  Ylöjärven  kaupan  
alueille  riippuu  muun  muassa  alueiden  tarjonnasta 
ja vetovoimasta, väestöpohjasta ja kaavoitustilantees-
ta.  
 
Lähtökohtana esityksessä on, että Ylöjärven keskustan 
alueelle (Kirkonseutu, Soppeenmäki ja Elovainio) koh-
distuu päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarpeesta 
noin 62 %, muun erikoiskaupan liiketilan lisätarpeesta 
noin 83 % ja tilaa vaativan erikoiskaupan (ml. auto-
kauppa) liiketilan lisätarpeesta noin 93 %. Keskusta-
alueen ulkopuolella uutta liiketilaa tarvitaan vuoteen 
2040 mennessä ostovoiman kasvun seurauksena mm. 
Mäkkylä-Teivaalan, Siltatien, Metsäkylän ja Siivikkalan 
alueilla. 
 

Keskustan alueella 
 

Liiketilan lisätarve, k-m2 

Päivittäistavarakauppa 15 000 

Muu erikoiskauppa 29 000 

TIVA ja autokauppa 37 000 

Vähittäiskauppa yhteensä 81 000 

Kuva 34. Liiketilan enimmäislisätarve (k-m2) Ylöjärven 
keskusta alueella 2014-2040. 

 
Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen 
tavoitteena tulee olla kysynnän ja tarjonnan alueelli-
nen tasapaino. Erikoiskaupassa tavoitteena tulee olla 
ostovoiman vuodon vähentäminen ja mahdollisimman 
monipuolinen tarjonta Ylöjärven keskusta-alueella.  
 
 

Työpaikat ja elinkeinot 

Ylöjärven kaupunki on vuodesta 2002 lukien luovutta-
nut elinkeinoelämälle noin 200 kpl yritys-, teollisuus- 
ja liiketontteja. Hyvä tonttitarjonta, aktiivinen kaa-
voitus- ja maapolitiikka sekä panostukset kunnallis-
teknisiin investointeihin ovat olleet yksi kulmakivi, 
jolla Ylöjärven myönteinen elinkeinoimago on luotu. 
Valtakunnan tasollakin tarkasteltuna Ylöjärvelle on 
sijoittunut huomattava määrä Pk-yrityksiä mainittuna 
tarkastelujaksona.  
 
Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa Ylöjärvellä luovute-
taan elinkeinoelämän tontteja Elovainion, Siltatien, 
Kolmenkulman ja Teivo II:n yritysalueilta. Yritysaluei-
den profiilit ovat erilaisia ja vastaavat hyvin erilaisten 
ja erikokoisten yritysten sijoittumistarpeisiin. Teivo II 
ja Kolmenkulma vastaavat isompien toimijoiden tont-
titarpeeseen ja Elovainio ja Siltatie taas Pk-yritysten 
tonttitarpeeseen. Lukumäärällisesti pienempiä hank-
keita menee eteenpäin enemmän ja tonttien kysyntä 
kohdistuu näin ollen enemmän pienempiin tontteihin. 
Tärkeää on huolehtia, että erilaisille yritysprofiileille 
löytyy tarjontaa riittävästi. Tonttien kysyntään vaikut-
taa luonnollisesti voimakkaasti sen hetkinen talouden 
suhdannetilanne.  
 
Lukumäärällisesti tarkastellen hyvä tavoitetaso ole-
massa olevaksi tonttitarjonnaksi on n. 16 kpl heti luo-
vutettavissa olevia teollisuus- ja yritystontteja. Tärke-
ää on myös huolehtia siitä, että kaupallisten palvelui-
den kehittämistä varten kaavoitetaan tontteja keskus-
ta-alueelle sekä kehittyville asuinalueille lähipalvelui-
ta varten. 
 
Alueiden rakentamisella on suorat ja nopeat vaikutuk-
set työttömyyteen ja yritysten työllisyystilanteeseen 
rakennussektorille sekä välilliset, mutta ei niin nopeat 
muille sektoreille. Monipuolisella ja joustavalla tontti-
tarjonnalla yrityksille varmistetaan elinkeinojakaumal-
la, mikä tasoittaa talous- ja työttömyysvaikutusten 
jälkiseurauksia suhdannemuutoksissa. Monipuolisella 
asuntotuotannolla varmistetaan työvoiman saatavuus, 
mikä on yhä tärkeämpi yritysten kilpailukykyyn ja 
sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Erilaisilla joustavilla 
liikenneratkaisuilla taataan työssä kulkeminen työ-
paikkakeskittymiin. 
 

Liikenne 

Kävely- ja pyöräily 
Ylöjärven kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelma val-

mistui vuonna 2015 (Kaupunginhallitus hyväksyi kehittä-

misohjelman 25.5.2015) 
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Ylöjärven keskustan alueella olemassa olevat jalankul-
ku- ja joukkoliikennevyöhykkeet ovat hyvä lähtökohta 
kehittää eri liikennemuotojen matkaketjuja. Nykyisen 
henkilöautopainotteisen liikkumisen muutoksella on 
mahdollista vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja, 
kuten onnettomuuksia, päästöjä ja liikenneinvestoin-
teja. Tavoitteena on vähentää autoilun kulkumuoto-
osuutta ja vastaavasti nostaa joukkoliikenteen sekä 
kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta. Tampereen 
kaupunkiseudun liikennetutkimuksen 2012 mukaan 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on ympäristökun-
nissa laskenut ja henkilöautoilun osuuden kasvu on 
pysähtynyt. Ylöjärvellä henkilöauton osuus kulkutapa-
jakaumassa on edelleen suuri (78%). Ylöjärvellä käve-
lyn osuus on 10% , pyöräilyn osuus on 3% ja joukkolii-
kenteen osuus 6%. 
 
Ylöjärven kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelma on 
jatkoa Tampereen seudun kehittämisohjelmalle. Selvi-
tyksessä esitetään kehittämistoimenpiteitä kävelyn ja 
pyöräilyn edistämiseen Ylöjärvellä. Ohjelman tavoit-
teena on ohjata osa liikkumisesta kävelyyn ja pyöräi-
lyyn ja siten vähentää autoliikenteen kasvua.  

 

Joukkoliikenne 

Eri joukkoliikennemuotojen vahvuuksia ja heikkouksia 

joukkoliikennekäytävittäin tarkasteltiin: ”Tampereen 

kaupunkiseudun joukkoliikennekäytävien kehittämisvaih-

toehdot” raportissa, Ramboll 2013. 

 
Kaupunginvaltuusto 18.4.2013 päätti, että pitkän täh-
täimen raideliikenteen joukkoliikenneratkaisussa luo-
vutaan lähijunaliikenteestä ja tilalle otetaan katurai-
tiotievaihtoehto raportin "Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennekäytävien kehittämisvaihtoehdot, 2013" 
periaatteiden mukaisesti. Osayleiskaavan joukkolii-
kenneratkaisua kehitetään valtuustonpäätöksen mu-
kaisesti joko runkobussi- tai katuraitiotieratkaisun 
pohjalta.  
 
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennekäytävien 
kehittämisvaihtoehtojen tarkastelun tarkoituksena oli 
selvittää kaupunkiraitiotiehankkeen laajennettavuus 
sekä vertailla raitiotieliikennettä, lähijunaliikennettä 
ja runkobussijärjestelmää. Työssä tarkasteltiin eri 
joukkoliikennemuotojen vahvuuksia ja heikkouksia 
joukkoliikennekäytävittäin. Tampereen kaupunki oli 
laatinut kaupunkiraitiotien ensimmäisen vaiheen alus-
tavan yleissuunnitelman 2011 Tampereen kaupunki-
seudun rakennemallin 2030 pohjalta. Tampereen kau-
punkiseudun kuntayhtymä ja Tampereen ympäristön 
kunnat ovat laatineet lähijunaliikenteen kehittämis-
selvityksen 2012. Ennen kaupunkiraitiotien yleissuun-
nitelman käynnistämistä katsottiin tarpeelliseksi laatia 
selvityksen raitiotien mahdollisesta laajentamisesta 
kaupunkiseudulla.  
 
Selvityksessä todettiin, että eniten joukkoliikenteen 
matkustajia ja lipputuloja saavutetaan Ylöjärven jouk-
koliikennekäytävässä raitiotievaihtoehdolla. Junavaih-
toehdossa matkustajamäärä on vain hieman suurempi 
kuin runkobussi-vaihtoehdossa. Joukkoliikenteen kul-
kutapaosuus on käytävän Ylöjärvellä sijaitsevilla alu-
eilla runkobussivaihtoehdossa 15 %, raitiotievaihtoeh-
dossa 19 % ja junavaihtoehdossa 16 %. Joukkoliiken-

teen liikennöintikustannukset ovat pienimmät juna-
vaihtoehdossa, jossa vastaavasti investointikustannuk-
set ovat suurimmat. Vaikka runkobussiyhteys tuottaa 
suhteellisen nopean yhteyden Tampereen suuntaan, 
moottoritietä hyödyntävät bussilinjat eivät palvele 
paikallista maankäyttöä. Lähijunavaihtoehto tarjoaa 
erinomaisen palvelutason asemien lähistöllä, mutta 
välialueilla palvelutaso on huonompi kuin runkobussi-
vaihtoehdossa ja edellyttää huolellisesti suunniteltua 
liityntäliikenteen linjastoa.  
  
Ylöjärven joukkoliikennekäytävä perustuu raidevaihto-
ehdoissa pääosin uuteen maankäyttöön. Jos pysäkkien 
ympäristöt eivät toteudu suunnitellun kaltaisina tiivii-
nä alueina, liikenteen kysyntä jää ennakoitua  
pienemmäksi. Lähijunavaihtoehto edellyttäisi maan-
käytön tiivistämistä rakennemallissa kuvattua tapaa  
selvemmin asemanseuduille. Raitiotievaihtoehdon 
hyödyt ovat Ylöjärven käytävässä keskimäärin suu-
remmat kuin muissa tutkituissa joukkoliikennekäytä-
vissä.  
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on käynnis-
tänyt 2017 selvityksen raitiotien tulevaisuuden suun-
tien suunnittelusta. Nyt rakenteilla olevan keskustan 
ja Hervannan välisen linjan lisäksi kiskot tullaan vetä-
mään Lentävänniemeen Länsi-Tampereelle. Selvityk-
sessä tutkitaan näiden jälkeisiä laajenemissuuntia 
mm. Ylöjärven suuntaan. Selvitys valmistuu vuoden 
2018 aikana. 
 

Ajoneuvoliikenne 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

Ylöjärven ydinkeskustan liikenteen toimivuustarkastelu, 

Trafix Oy 2013 sekä Ylöjärven keskustan osayleiskaavan 

liikenneselvitys, Rambol Finland Oy 2018. 

 
Ylöjärven päätiet ovat valtatie 3 (Nokian-
tie/Vaasantie) ja kantatie 65 (Vaasantie/Uusi-
Kuruntie). Pääkatuina ovat Vaasantieltä erkaneva 
Kuruntie pohjoiseen ja Vaasantien suuntainen eteläi-
nen rinnakkaiskatu Soppeentie. Hallinnollisen keskuk-
sen ja Elovainion liikekeskuksen yhdistää Koivumäentie 
– Elotie ja Asemantien - Elontien yhteydet. Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on val-
mistellut valtatie 3 uuden linjauksen yleissuunnitel-
man yhteysvälille Ylöjärvi-Hämeenkyrö.  
 
Tiivistyvä maankäyttö edellyttää katuverkon uudelleen 
tarkastelua. Suurimmat liikennemäärät ovat valtatie 
3:lla ja kantatie 65:llä, 1 000 – 1 300 ajoneuvoa tun-
nissa ruuhkasuuntaan. Kuruntiellä on vilkkain katu, 
paikoin yli 700 ajoneuvoa tunnissa vilkkaampaan suun-
taan. 
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Kuva 35. Nykytilanteen (v.2010) iltahuipputunnin mallin-
netut liikenne-määrät. 

Valtatie 3 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 

laatunut yleissuunnitelman laatimisen tarpeellisine tut-

kimuksineen valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi–

Hämeenkyrö. 

 
Valtatie 3:n suunnittelualue ulottuu Ylöjärven Sop-
peenmäestä Hämeenkyrön Sarkkilaan. Suunnitelman 
tarkoituksena on parantaa valtatie 3:n liikenneturvalli-
suutta ja sujuvuutta rakentamalla uusi valtatielinjaus 
Ylöjärven ja Hämeenkyrön välille nykyisen valtatien 
pohjoispuolelle. Yleissuunnitelman lähtökohtana on 
Ylöjärvi–Hämeenkyrö-välille vuonna 2009 laadittu ym-
päristövaikutusten arviointi YVA. YVA:ssa tutkittiin 
kolme eri vaihtoehtoa valtatie 3:n linjaukselle sekä 
niiden vaikutuksia. Valtatien linjaus on päätetty Pir-
kanmaan toisessa vaihemaakuntamaakaavassa. 
 

 
Kuva 36. Valtatie 3 yleissuunnitelman linjaus Ylöjärven 
osuudella 

 
Yleissuunnitelma sisältää nykyisen Elovainion erita-
soliittymän parantamisen ja kahden uuden eritasoliit-
tymän rakentamisen Ylöjärvelle kantatie 65:n liitty-
mään ja Hämeenkyrössä Sasin. Lisäksi suunnitelmaan 
sisältyy rinnakkaistiejärjestelyjä ja kevyen liikenteen 
verkon parantamista. Suunnitelmassa määritellään 
myös tieympäristön hoidon, meluntorjunnan ja valais-
tuksen periaatteet. Yleissuunnitelma on lähtökohtana 
myöhemmin laadittavalle tiesuunnitelmalle.  
 

 
Kuva 37. Valtatie 3:n eritasoliittymä Elovainion kohdalla. 

 

 
Kuva 38. Valtatie 3:n eritasoliittymä Heinikon kohdalla. 

 
Suunnittelun lähtökohtana on Tiehallinnon vuonna 
2008 keskeisille pääteille määrittelemät tavoitteet. 
Tavoitteiden mukaisesti vuonna 2030 valtatie 3 on 
Ylöjärveltä Hämeenkyrön pohjoispuolelle saakka 2+2 -
kaistainen valtatie. Välivaiheessa tietä parannetaan 
pienin toimenpitein liikenneturvallisuuden ja liiken-
teen sujuvuuden turvaamiseksi. 

Muinaismuistot 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu  

Keskustan seudun muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti 

Oy 2011. 

 
Suunnittelualueella sijaitsevat ennestään tunnetut 
muinaisjäännökset: Mikkolan rautakautinen kalmisto ja 
Soppeenmäen ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
puolustusvarustuksia ja juoksuhautoja.  
 
Mikkolan rautakautinen kalmisto sijaitsee Ylöjärven 
keskustassa, Tampere-Vaasa tiestä noin 50 m kaak-
koon ja Keijärven rannasta 170 m lounaaseen Mikko-
lantien varrella puutarhassa ja tiealueella. Kalmistosta 
ei ole maanpäällisiä merkkejä näkyvissä. Kalmistossa 
on ruumis- ja polttohautauksia. Ne ajoittuvat viikinki- 
ja ristiretkiaikaan. Muinaisjäännöstä on mahdollisesti 
vielä jäljellä Mikkolan talon pihapiirissä ja lähiympä-
ristössä Vaasantien ja Mikkolantien välisellä alueella. 
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Kylätontit (Ylöjärvi ja Suojala, neljällä tontilla) ovat 
lähes täysin tuhoutuneet. Jotain on ehkä voinut säilyä 
parin tontin pihamailla, kuitenkin sekoittuneena.  
 
Vanhoista teistä ei mitään muinaisjäännökseksi katsot-
tavaa jäljellä. Ennestään tunnettu ensimmäisen maa-
ilmansodan aikainen taisteluhauta kohde rajattiin 
selvityksessä uudestaan. Lisäksi havaittiin yksi kylien 
välisen rajan merkki. 
 

 
Kuva 39. Rajamerkki punainen pallo vasemmalla, taiste-
luhaudan jäännökset sinisellä 

 

 
Kuva 40. Läntisen haarauman taisteluhauta. 

 

 
Kuva 41. Vesitornin länsipuolella olevan taisteluhaudan 
pohjoispää etelään päin 

 
Osayleiskaavaan osoitettavat muinaismuistot: 
sm(1)  Mikkolan rautakautinen kalmisto 
sm(2)  Soppeenmäen ensimmäisen maailmansodanai-

kaisia puolustusvarustuksia ja juoksuhautoja 
sm(3)  Historiallinen rajamerkki 
skt   Historiallinen kylätontti, Siukola/Loilo 
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Kulttuuriympäristö  

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta 

kulttuuriympäristöstä. (A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja 

Selvitystyö Ahola, 2011). Selvitystä täydennettiin 2014 

selvityksellä: Ydinkeskustan osayleiskaavan kulttuuriym-

päristöselvitysten täydentäminen (Selvitystyö Ahola, 

2014). Aikaisempia selvityksiä on Kirkonseudun ydinkes-

kustan ennen vuotta 1940 rakennettujen rakennusten 

inventointi vuonna 2001 ja Ylöjärven kulttuuriympäristö-

ohjelma 2004. 

 
Suunnittelualueen keskeiset maisemahistorialliset 
arvot ovat taajamoitumisen ja liikennerakentamisen ja 
myötä lähes kadonneet, ja alueen sisällä olevat arvok-
kaat miljööt ovat pienialaisia ja käytännössä rakennet-
tuja kulttuuriympäristöjä: aluekokonaisuuksia ja piha-
piirejä arvorakennuksineen sekä yksittäisiä rakennuk-
sia  
                                              
Arvokkaiksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi todet-
tiin ne alueet ja pihapiirit, joilla selvityksen perustella 
on historiallisia, maisemahistoriallisia tai visuaalisia 
arvoja. Niiden säilyminen kaupunkikuvassa ylläpitää 
keskustan historiallista ja ajallista kerroksisuutta sekä 
rakennetun ympäristön monipuolisuutta. Hyvä elinym-
päristö tarvitsee muuttuvan kaupunkikuvan vastapai-
nona hitaasti muuttuvaa tai ennallaan säilyvää ympä-
ristöä, jolla on myös identiteettimerkitystä. Tällaista 
ovat myös Ylöjärven luontoa ja selvitysalueen tausta-
maisemaa kehystävät Keijärvi ja Ylöjärvenharju, joilla 
molemmilla on myös kulttuurihistoriallinen merkitys 
osana suurmaisemaa ja asutushistoriaa.  
 
Rakennetun ympäristön kohteiden valinnassa painotet-
tiin seuraavia perusteita:  
− harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)  

− historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)  
− aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piir-

teet (edustavuus)  
− alkuperäistä tai sitä vastaavan maankäytön, ra-

kennuksen käyttötarkoituksen, rakentamistavan, 
arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkumi-
nen (alkuperäisyys)  

− merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön to-
disteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä 
esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)  

− näkyvissä olevat eri aikakausien maisematilat, 
rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka il-
mentävät maankäytön, rakentamisen, hoidon ja 
käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen ker-
roksisuus).  

 
Kohteet on arvioitu kolmijakoista arvoluokitusta käyt-
tämällä, huomio kiinnitetään arvokkaiden rakennettu-
jen kulttuuriympäristöjen kulttuurihistoriallisten arvo-
jen perusteisiin, joista on tiivistelmä kohdekuvausten 
yhteydessä. Yleiskaavassa ei oteta kantaa arvojen 
keskinäiseen merkittävyyteen.  
 
Arvoluokitus on kolmijakoinen:  
R  Rakennushistorialliset ja arkkitehtoniset arvot  
H  Historialliset arvot (asutus-, talous-, sivistys-, 

aate- ja/tai sosiaalihistoriallista painoarvoa)  
Y  Ympäristö- ja kaupunkikuvalliset arvot 
 

Kohteet on arvioitu kolmijakoista arvoluokitusta käyt-
tämällä, huomio kiinnitetään arvokkaiden rakennettu-
jen kulttuuriympäristöjen kulttuurihistoriallisten arvo-
jen perusteisiin, joista on tiivistelmä kohdekuvausten 
yhteydessä. Yleiskaavassa ei oteta kantaa arvojen 
keskinäiseen merkittävyyteen.  
 

Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Selvityksen perusteella suunnittelualueelta tunnistet-
tiin viisi laajempialaista rakennetun kulttuuriympäris-
tön alue kohdetta.  
 

Ylöjärven kirkko lähiympäristöineen, ky(01) 

Arvot Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö (Y)  
 

Kuva 

 
 

Rajaus 

 
 

Peruste 1850-luvun puukirkko ja 1700 luvun puolel-
la perustettu hautausmaa sekä kirkkomai-
semaan kuulunut kirkonkylän vanhan asu-
tus vanhojen raittien varsilla muodostavat 
yhden merkittävimmistä Ylöjärven kult-
tuuriympäristöistä. Alueeseen sisältyvät 
hautausmaan, kirkon, Räikän ja Räikän-
rannan muodostama akseli. Vanha raitti, 
jonka varressa ovat Suojasen, Krankkulan, 
Pietilän, Räikän ja Pappilan rakennukset 
sekä Rotikontien varsi, jonka varressa ovat 
Loilan vanha koulu ja ns. Kärpänmäen 
vanha-asutus.  
 

Esitys Esitetään säilytettäväksi alueena, jolla on 
kulttuuriympäristöarvoja. Rakentamisessa 
toimenpiteet sovitetaan rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. 
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Soppeenmäen pientaloalue 1930-50-luvulta, 

ky(02) 

Arvot Ympäristöllisiä ja rakennushistoriallisia 
arvoja sisältävä 1930-, 40- ja 50-luvun 
pientaloalue Maunussuontien ja Malpakan-
tien välisellä alueella (Y, R)  
 

Kuva 

 
 

Rajaus 

 
 

Peruste Ensisijaisesti jälleenrakennuskautta hyvin 
edustava asuinalueen osa, jossa on säilynyt 
ajalle tyypillinen korttelirakenne ja koti-
puutarhamaiset pihat, puolitoistakerroksi-
set puutalot ja talousrakennuksia, vaihte-
leva tieverkosto sekä talojen säännöllinen 
sijoitustapa suhteessa katuun. Asuintaloi-
hin tehdyistä muutoksista huolimatta on 
niiden alkuperäinen hahmo ja tyyli säilynyt 
osassa hyvin ja osassa kohtuullisesti. Alu-
een vanhimmat 1930-luvun pientalot liit-
tyvät osaksi myöhempää aluekokonaisuutta 
edustaen jo ennen sotia sosiaalisen asun-
totuotannon piirissä mallinnettua selkeä-
linjaista harjakattoista asuintalotyyppiä, 
eräänlaista rintamamiestalon prototyyp-
piä. Viime sotien jälkeinen rakennuskausi 
luonnehtii Ylöjärvellä taajama- ja haja-
asutusalueita selvemmin kuin monessa 
muussa kunnassa.  
 

Esitys Esitetään säilytettäväksi alueena, jolla on 
ympäristöarvoja. Rakennustavassa tulee 
myötäillä alkuperäisen rakennuskannan 
mittakaavaa, kadunpuoleisen julkisivun 
mittasuhteita, julkisivumateriaaleja, -
tyyliä ja -väritystä sekä rakennusten sijoit-
tumista suhteessa katuun. Täydennys- ja 
korjausrakentamista ohjataan tarkentavil-
la kaavamääräyksillä ja/tai rakennustapa-
ohjein. Alueelle tyypillistä talousrakennuk-
sen käyttöä ja niiden rakennustapaa suosi-
tellaan jatkettavaksi miljöösuojelullisista 
syistä. Ei suositella uusien rakennuspaikko-
jen muodostamista. 

Rotikontanhuan tyyppitaloryhmä 1940-50-

luvulta, ky(03) 

Arvot Ympäristöarvoja omaava jälleenrakennus-
kauden taloryhmä (Y)  
 

Kuva 

 
 

Rajaus 

 
 

Peruste Jälleenrakennuskautta edustava pieni osa-
alue on uudemman asuinalueen sisällä. 
Rakennuksiin tehdyistä muutoksista huoli-
matta on niiden alkuperäinen hahmo ja 
tyyli säilynyt osassa hyvin ja osassa koh-
tuullisesti. Viime sotien jälkeinen raken-
nuskausi luonnehtii Ylöjärvellä taajama- ja 
haja-asutusalueita selvemmin kuin mones-
sa muussa kunnassa. 
 

Esitys Esitetään säilytettäväksi alueena, jolla on 
ympäristöarvoja. Rakennustavassa tulee 
myötäillä alkuperäisen rakennuskannan 
mittakaavaa, kadunpuoleisen julkisivun 
mittasuhteita, julkisivumateriaaleja ja -
väritystä sekä sijoittumista suhteessa ka-
tuun. Korjausrakentamista ohjataan tar-
kentavilla kaavamääräyksillä ja/tai raken-
nustapaohjein.  
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Soppeenharjun pistetaloalue, ky(04) 

Arvot Kaupunkikuvallisia arvoja omaava, ajal-
leen tyypillistä asuntorakentamista  
edustava rakennusryhmä (Y)  

Rajaus 

 
Kuva 

 
 

Peruste Soppeenmäen maiseman suurmuotoja 
mukaileva rinnesijaintinen pistetalo-
ryhmä, josta muodostuu taajaman sisälle 
maisemallisesti vaikuttavia rakennettuja 
reuna-alueita. Rakennusryhmä näkyy myös 
kaukomaisemassa Kuruntien suunnalta 
katsottaessa. 
 

Esitys Kaavoituksessa alueen ensisijainen käyttö-
tarkoitus on nykyinen maankäyttö. Raken-
tamisessa toimenpiteet sovitetaan raken-
netun ympäristön luonteeseen, jolla on 
ominaista luonnonläheinen kerrostalora-
kentaminen, runsas puusto ja liittyminen 
harjun virkistysalueeseen. Esitetään har-
kittavaksi korjausrakentamista tarkentavia 
kaavamääräyksiä asemakaavaan tai raken-
nustapaohjeeseen. Harjulle ominaisen 
kookkaan mäntypuuston säilyminen on 
tärkeää alueen kokonaisilmeen ja asema-
kaavahistoriaan liittyvien alkuperäisten 
suunnitteluperiaatteiden vuoksi.  
 

 

 

Kääriäistentien ja Mikkolanvainiontien pientalo-

alue 1970-luvulta ky(05) 

Arvot Kaupunkikuvallisia arvoja omaava 1970-
luvun pientalokorttelialue (Y) 

Kuva 

 
 

 

 
 

Peruste 1960- ja 70-luvun asemakaavallista suun-
nittelua hyvin edustava korttelialue, jossa 
lyhyellä aikavälillä rakentunut rakennus-
kanta on aikakaudelle ominaiseen tapaan 
yhtenäisesti monipuolinen.  

Esitys Kaavoituksessa alueen ensisijainen käyttö-
tarkoitus on nykyinen maankäyttö. Raken-
tamisessa toimenpiteet sovitetaan raken-
netun ympäristön luonteeseen ja alueen 
alkuperäiseen kaavalliseen henkeen. Esite-
tään harkittavaksi korjausrakentamista 
tarkentavia kaavamääräyksiä asemakaa-
vaan ja/tai rakennustapaohjeistuksiin. 
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Arvokkaat rakennetut kulttuurikohteet 

Selvityksen perusteella suunnittelualueelta tunnistet-
tiin 18 arvokasta kulttuuriympäristökohdetta.  
 

Mikkolan talo, kr(1) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
asutushistoriallisesti arvokas 1900-luvun 
alun puutalo (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Mikkola (Kangas-Äijälä) on Soppeenmäen 
ensimmäisiä asuinpaikkoja, isossajaossa 
perustettu. Vanha kantatilan päärakennus 
sekä sen vehreä puistomainen piha-alue 
vaikuttavat myönteisesti ydinkeskustan 
taajamakuvassa. Kookas puutalo edustaa 
1900-luvun alun rakennusmestarisuunnitte-
lua. Se kuuluu kirkonseudulla vaikuttanei-
den kantatilojen ajallisesti melko yhtenäi-
seen rakennusryhmään.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esitys 

Jugendvaikutteisen rakennuksen julkisi-
vuihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia, 
ja talon arkkitehtuuri on säilynyt hyvin 
aikaansa edustavana. Rakennus on moder-
nien liikerakennusten rinnalla osa tiemai-
semien nauhamaista rakennettua maise-
mareunaa. Päärakennuksen alla ja piha-
maalla on rautakautinen polttokenttäkal-
misto. Mikkolan historiaan liittyy kirjailija 
Maila Talvio (Mikkola). 
 
 
Rakennus ja pihapiiri esitetään suojelta-
vaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja raken-
nuslain nojalla. Kaavoituksessa ja raken-
tamisen ohjauksessa otetaan huomioon 
myös arkeologiset arvot ja kulttuuriympä-
ristön moniarvoisuus.  
 
 

Vihriälän asuinrakennus ja puukujanne, kr(2) 

Arvot Rakennushistoriallisesti arvokas 1900-luvun 
alun asuinrakennus (R) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Vihriälä on Soppeenmäen keskustan harvo-
ja 1800-luvun rakennuksia, ja lisäksi arkki-
tehtuuriltaan kohtuullisesti säilynyt. Julki-
sivuiltaan rakennus on rakennusajankoh-
dalleen hyvin tunnistettavaa kertaustyyliä. 
Vaikka talolle luonteva ympäristö on 
muuttunut rajusti rakentamisen myötä, 
sen ja Mikkolan välillä on säilynyt puuku-
jan myötä maisemallinen yhteys, jossa 
syntyy hetkellisesti tilavaikutelma vanhas-
ta ympäristöstä. Rakennusparilla on myön-
teistä vaikutusta muutoin lyhyellä aikavä-
lillä rakentuneen liike- ja palvelukeskustan 
taajamakuvaan.  
 

Esitys Rakennus esitetään suojeltavaksi ensisijai-
sesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.  

Saurion seurantalo ja puukujanne, kr(3) 

Arvot Kulttuurihistoriallisesti ja rakennushistori-
allisesti arvokas 1900-luvun alun seuranta-
lo (H, R)  
 

Kuva 

 
 

Peruste Eri yhdistysten toimitilana ja ennen kaik-
kea pitkäaikaisena kunnallisena palvelura-
kennuksena toimineen Saurion monipuoli-
nen julkinen käyttö tekee siitä paikallishis-
toriallisesti merkittävän rakennuksen. 
Vuonna 1903 valmistunut raittiusyhdistyk-
sen talo oli myös pitäjän ensimmäisen 
seurantalo. Rakennuksen epäsymmetrinen 
kokonaishahmo viittaa rakentamisajankoh-
tana suosittuun jugend-tyyliin, mutta 
myöhemmissä muutoksissa on hävitetty 
alkuperäinen arkkitehti Yrjö Sadeniemen 
suunnittelemille puurakennuksille tunnus-
omainen ikkuna- ja julkisivukoristelu. 
 

Esitys Rakennus ja pihapiiri esitetään suojelta-
vaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja raken-
nuslain nojalla. Kaavoituksessa ja raken-
tamisen ohjauksessa otetaan huomioon 
myös arkeologiset arvot ja kulttuuriympä-
ristön moniarvoisuus.  
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Ylöjärven Yhtenäiskoulu (vanha kansakoulu ja 

kansalaiskoulu) kr(4) 

Arvot Kaupunkikuvallisia arvoja omaava suuri 
koulurakennuskompleksi (Y)  

Kuva 

 
 

Peruste Viime sotien jälkeisille suurille ikäluokille 
rakennetut kaksikerroksiset kivikoulut ovat 
rintamamiestalon rinnalla yksi rakennus-
ajankohdan tunnistettavin ja tutuin raken-
nustyyppi. Ylöjärven kirkonkylän kivikoulu 
on nykyään suuri rakennuskompleksi, joka 
muodostuu 1950-luvulla valmistuneista 
koulurakennuksista, kansakoulusta ja kan-
salaiskoulusta, ja niitä yhdistävästä uudes-
ta lisäosasta, joka on sovitettu vanhan 
osan arkkitehtuuriin. Laajennuksen yhtey-
dessä 1950-luvun koulurakennusten julkisi-
vulle tyypillinen hienovireisyys pintamate-
riaaleissa ja yksityiskohdissa heikkeni hie-
man. 
 

Esitys Vanhimman rakennuskokonaisuuden arkki-
tehtuurille tyypillinen julkisivusommittelu 
ja yksityiskohtien hienopiirteisyys on jat-
kossakin lähtökohtana täydennys- ja kor-
jausrakentamiselle, mihin suositellaan 
viitattavaksi kaavamääräyksissä.  
 

Soppeenmäen mäkitupalais- ja pientila-asutus,  
kr(5) 

Arvot Ympäristö- ja rakennushistoria-arvoja 
omaavat yksittäiset talot (Y, R) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Pienet asuintalot pihapiireineen kertovat 
Soppeenmäen varhaisesta, 1800-luvun 
jälkipuolelta lähtien maantien varteen 
syntyneestä kyläyhteisöstä, ja muodosta-
vat siten muutoin lyhyellä ajanjaksolla 
rakentuneeseen taajamaan  
historiallista kerroksisuutta, samoin kuin 
maastoa ja vanhaa rakennuskantaa myö-
täilevä tieverkko.  
 

Esitys Rakennetun ympäristön ja yksittäisten 
rakennusten muuttumisen vuoksi kohdera-
kennukset eivät enää muodosta täysin 

yhtenäistä miljöötä tai ajallista kokonai-
suutta. Kaavoituksessa suositellaan mah-
dollistettavaksi vanhojen rakennusten 
säilyminen sekä niihin liittyvä lisä- tai 
täydennysrakentaminen alkuperäisen pie-
nipiirteisen rakennustavan hengessä. Alu-
een vanhaa rakennustapaa suositellaan 
edistettäväksi myös yksittäisten kohteiden 
naapurustossa. 
 

Pihlajalinnan kerrostalo, kr(6) 

Arvot Rakennushistoriallisia arvoja omaava 1950-
luvun puurunkoinen pienkerrostalo (R, Y)  
 

Kuva 

 
 

Peruste Vuonna 1952 valmistunut Pihlajalinnan 
puukerrostalo edustaa asuntotalo-tyyppiä, 
jota osaltaan käytettiin ympäri maata 
viime sotien jälkeiseen asuntopulan ratkai-
semiseksi ja joka on nopeasti katoava osa 
jälleenrakennuskauden perinnöstä. Pihla-
jalinna oli myös Ylöjärven ensimmäinen 
kerrostalo sekä asunto-osaketalo. Raken-
nuksen arkkitehtuuri on säilyttänyt alkupe-
räiset ominaispiirteet. 
 

Esitys Esitetään suojeltavaksi ensisijaisesti 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. 
 

Linnan hirsitalo kr(7) 

Arvot Rakennushistoriallisia arvoja omaava 1900-
luvun alun pientalo (R) 

Kuva 

 
 

Peruste Linnan kansanomaista hirsirakennusperin-
nettä edustava pientalo on selvitysalueen 
harvoja hyvin säilyneitä työväestön asuin-
rakennuksia maatalous-kulttuurin ajoilta. 
Asuintalon lisäksi pihassa on säilynyt muu-
tama vanha talousrakennus. 
 

Esitys Esitetään suojeltavaksi ensisijaisesti 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. 
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Vesitorni, kr(8) 

Arvot Kaupunkikuvallisia arvoja omaava vesitor-
nirakennus (Y) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Rakennustyyppinä on vaikuttava 1980-
luvun yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
va vesitornirakennus. Rakennuksen muo-
dostama ulkotila harjulla on mieleenpai-
nuva. Rakennus ei merkittävästi näy kau-
komaisemassa, mutta muodostaa selkeän 
maamerkin metsäympäristössä sijaitsevan 
asutuksen tuntumaan sekä harjun ulkoilu- 
ja virkistysalueelle. Vesitornin läheisyy-
dessä on historiallisen ajan rajakivi, joka 
kuuluu muinaisjäännöksiin. 
 

Esitys Kaavoituksessa alueen ensisijainen käyttö-
tarkoitus on nykyinen maankäyttö. Aluetta 
suositellaan hoidettavaksi moniarvoisena 
kulttuuriympäristönä ja maisemakohteena, 
mihin suositellaan viitattavaksi kaavamää-
räyksissä. 
 

Ylöjärven kirkko ja hautausmaa, kr(9) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
asutushistoriallisesti arvokas 1850 valmis-
tunut ristikirkko ja hautausmaa 1780-
luvulta (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Alue kuuluu olennaisena osana maakunnal-
lisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. 
Kirkko on edustava, hyvin säilynyt, tyypil-
linen sisäviisteinen ristikirkko vuodelta 
1850. Sisätiloissa on eri aikoina tehtyjen 
muutosten aikaansaamaa kerroksellisuut-
ta. Kokonaisuuteen hyvin sopivan ruumis-
huoneen kanssa kirkko on rakennushistori-
allisten, historiallisten ja maisemallisten 
arvojen perusteella maakunnallisesti mer-
kittävä. Kirkko ja vanha hautausmaa sen 
kupeessa ovat kokonaisuutena paikkakun-
nan historian kannalta ja maisemallisesti 
erittäin merkittäviä. Alue on rakennus-

historiallisten ja maisemallisten arvojen 
vuoksi maakunnallisesti merkittävä.  
 

Esitys Kirkko ja hautausmaa esitetään suojelta-
vaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja raken-
nuslain nojalla. Kaavoituksessa ja raken-
tamisen ohjauksessa otetaan huomioon 
myös maisemalliset arvot ja kulttuuriym-
päristön moniarvoisuus.  

Ylöjärven pappila, kr(10) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
asutushistoriallisesti arvokas pappila ja sen 
pihapiiri (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Pappilaksi 1860 rakennettu edustava pää-
rakennus on ulkoasultaan kohtalaisesti 
säilynyt ja sisätiloiltaan merkittävästi 
muutettu, mutta julkisivussa on vielä jäl-
jellä rakennusajalle tunnusmerkillistä 
jäsentelyä. Merkittävästi muutetun enti-
sen väentuvan iästä kertoo lähinnä perus-
tus. Pappilan rakennuksilla ja pihapiirillä 
on muutoksista huolimatta yhä historiallis-
ta merkitystä. Vanhimmat rakennukset, 
puutarha ja viljelymaisema muodostavat 
kokonaisuutena suhteellisen ehyen kult-
tuurimaiseman.  
 

Esitys Pappila ja sen pihapiiri esitetään suojelta-
vaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja raken-
nuslain nojalla. Kaavoituksessa ja raken-
tamisen ohjauksessa otetaan huomioon 
myös maisemalliset arvot ja kulttuuriym-
päristön moniarvoisuus.  
 

Räikkä ja Räikän puisto, kr(11) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
asutushistoriallisesti arvokas päärakennus 
ja puisto (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Räikän päärakennus on jäänne yhdestä 
kylän vanhimmista tiloista ja ensimmäi-
nen, jossa on ollut istutettu puisto jo 
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1800-luvun lopulla. Päärakennus on muu-
toksista huolimatta ulkoasustaan tunnis-
tettavissa 1800-luvun alkupuolen raken-
nukseksi. Räikällä on ollut kunnan histori-
assa merkittävä osuus, ja se antaa puiston 
kanssa hallintokeskukselle paikallista iden-
titeettiä.  
 

Esitys Räikän päärakennus ja Räikän puisto esite-
tään suojeltavaksi ensisijaisesti maankäyt-
tö- ja rakennuslain nojalla. Kaavoituksessa 
ja rakentamisen ohjauksessa otetaan huo-
mioon myös maisemalliset arvot ja kult-
tuuriympäristön moniarvoisuus.  
 

Pietilä, kr(12) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
asutushistoriallisesti arvokas Pietilän alue 
kokonaisuus (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Pietilä on yksi Ylöjärven kylän kantatilois-
ta. Tilan rakennuskanta on monipuolinen 
ja muodostaa edustavan kokonaisuuden 
1800-luvun ja 1900-luvun alun rakentami-
sesta. Rakennusryhmään kuuluu kaikkiaan 
seitsemän kulttuurihistoriallisesti arvokas-
ta rakennusta. 1850-luvulla rakennettu 
makasiini sijaitsee Kuruntien länsipuolella 
ja entinen kasarmi paritalotyyppinen ra-
kennus talousrakennuksineen sijaitsevat 
hieman kauempana ns. kärpänmäellä. 
Rakennukset ovat ulkoasuiltaan hyvin ja 
sisätiloiltaan kohtalaisesti säilyneet.  
 

Esitys Pietilän muodostama kokonaisuus esite-
tään suojeltavaksi ensisijaisesti maankäyt-
tö- ja rakennuslain nojalla. Kaavoituksessa 
ja rakentamisen ohjauksessa otetaan huo-
mioon myös vanhan Kuruun johtavan raitin 
taajamakuvalliset arvot ja kulttuuriympä-
ristön moniarvoisuus.  

Pietilän viljamakasiini, kr(13) 

Arvot Rakennushistoriallisia ja ympäristöllisiä  
arvoja omaava 1800-luvun makasiiniaitta  
(RH, Y)  

Kuva 

 
 

Peruste Nykyisellä paikallaan, Kuruntien varrella säilynyt 
Pietilän vanha viljamakasiini on ulkoasultaan ja 
sisätiloiltaan hyvin säilynyt ja nousee avoimesta 
ympäristöstä yhdeksi pääväylän kiintopisteeksi.  
 

Esitys Pietilän makasiinia esitetään suojeltavaksi ensisi-
jaisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 

Pietilän väentupa, kr(14) 

Arvot Rakennushistoriallisia arvoja omaava hirsinen 
työväen asuinrakennus ja sen ulkorakennus (RH) 

Kuva 

 
 

Peruste Vanhan koulun vieressä sijaitsevat iäkkäät puuta-
lot ovat tiivistyvässä keskustassa tärkeitä ympä-
ristön historiallisen monipuolisuuden kannalta, ja 
käyttöön palautettuina ja tonttien reunavyöhyk-
keiden maisemasuunnittelulla nostettavissa kau-
punkikuvaa rikastuttaviksi tekijöiksi. 

Esitys Kaavoituksessa alueen ensisijainen käyttötarkoi-
tus on nykyinen maankäyttö. Esitetään harkitta-
vaksi  korjausrakentamista  tarkentavia kaava-
määräyksiä asemakaavaan tai rakennustapaoh-
jeeseen. 

Kiviniemi, Petäjä kr(15) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokas Kiviniemen rakennettu koko-
naisuus (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Tila on kuulunut Pietilälle, josta lohottu 
1922. Päärakennus on perimätiedon mu-
kaan 1886 koulun tontilta siirretty raken-
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nus. Kohde sijaitsee ns. Kärpänmäellä 
vanhan koulun läheisyydessä ja on osa 
maisemallista kokonaisuutta. Punaiseksi 
maalattu rakennusryhmä on kokonaisuute-
na maaseudun tilattomalle väestölle tyy-
pillinen ja muutoksista huolimatta kohta-
laisesti säilynyt.  
 

Esitys Kiviniemen rakennusryhmä esitetään suo-
jeltavaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja 
rakennuslain nojalla. Kaavoituksessa ja 
rakentamisen ohjauksessa otetaan huomi-
oon rakennusryhmän myös maisemalliset 
arvot ja kulttuuriympäristön moniarvoi-
suus.  

Loilan koulu, vanhakoulu, kr(16) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
sivistyshistoriallisesti arvokas koulun ja 
ruokalan muodostama kokonaisuus (Y, R, 
H) 

Kuva 

 
 

Peruste Kohde on Ylöjärven ensimmäinen koulura-
kennus. Vuoden 1880-luvun lopun koulun 
ja ruokalan rakennusajankohta on muutok-
sista huolimatta selvästi tunnistettavissa, 
ja rakennukset ovat kohtalaisesti säily-
neet. Näin vanhat koulurakennukset ovat 
Pirkanmaalla harvinaisia.  
 

Esitys Koulu- ja ruokalarakennuksen muodostama 
kokonaisuus esitetään suojeltavaksi ensisi-
jaisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojal-
la. Kaavoituksessa ja rakentamisen oh-
jauksessa otetaan huomioon myös maise-
malliset arvot ja kulttuuriympäristön mo-
niarvoisuus.  

Urkkola, Urkonmäki kr(17) 

Arvot Rakennushistoriallisesti arvokas rakennus 
(R) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Noin 1919-luvulla rakennettu päärakennus 
on hyvin tai kohtalaisesti säilynyt ja ulko-
asun tyypillisten jugend-piirteiden vuoksi 
edustava. Hyvin säilyneiden talousraken-
nusten ja päärakennusten muodostaman 

kokonaisuuden kulttuurihistoriallisten 
arvojen vuoksi kohde on paikallisesti mer-
kittävä.  
 

Esitys Rakennus esitetään suojeltavaksi ensisijai-
sesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. 
 

Suojanen kr(18) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
asutushistoriallisesti arvokas asuinraken-
nus (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Suojasen tila on yksi Ylöjärven vanhoista 
perintötiloista. Vuonna 1899 rakennettua 
päärakennusta on tiettävästi madallettu 
1930-luvulla. Kohde on arkkitehtuuriltaan 
aikakaudelle tyypillinen suuren tilan edus-
tava päärakennus, jolla on paikallishistori-
allista merkitystä. Rakennus on puistomai-
sine pihoineen pääosin hyvin säilynyt. 
 

Esitys Suojasen päärakennus esitetään suojelta-
vaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja raken-
nuslain nojalla. Kaavoituksessa ja raken-
tamisen ohjauksessa otetaan huomioon 
myös vanhan Kuruun johtavan raitin taa-
jamakuvalliset arvot ja kulttuuriympäris-
tön moniarvoisuus.  

Krankkula, kr(19) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti sekä rakennus- ja 
asutushistoriallisesti arvokas Krankkulan 
päärakennus (Y, R, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste 1800-luvun puolivälin jälkeen rakennettu 
huvila on yksi Ylöjärven ensimmäisistä. 
Rakennuksen vaiheet liittyvät paikallishis-
toriaan. Edustava päärakennus on säilynyt 
ulkoasultaan ovia ja kuistilisäyksiä lukuun 
ottamatta hyvin ja huonejaoltaan kohta-
laisesti rakennus- ja laajennusaikakausien 
tyypillisessä asussa detaljeja myöten.  
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Esitys Krankkulan päärakennus esitetään suojel-

tavaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja ra-
kennuslain nojalla. Kaavoituksessa ja ra-
kentamisen ohjauksessa otetaan huomioon 
myös vanhan Kuruun johtavan raitin taa-
jamakuvalliset arvot ja kulttuuriympäris-
tön moniarvoisuus. 
  

Rauhala kr(20) 

Arvot Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokas rakennus (Y, H) 
 

Kuva 

 
 

Peruste Suojasen päärakennuksen toisen kerroksen 
puretuista hirsistä noin vuonna 1927 tehty 
asuintalo muonamiehille. Rakennus on 
kohtalaisesti säilynyt. Suojasen tilan muo-
namiesten asuntona ja seurakunnan enti-
senä virkatalona kohteella on jonkin ver-
ran paikallishistoriallista merkitystä sekä 
maisemallista merkitystä. Kohde on histo-
riallisesti ja maisemallisesti merkittävä. 
 

Esitys Rakennus esitetään suojeltavaksi ensisijai-
sesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. 
 

Räikäntorni kr(21) 

Arvot Rakentamisajankohdalle tyypillistä teho-
kasta asuntorarakentamista edustava 
pistetalo. (Y) 

Kuva 

 
 

Peruste Räikäntorni oli ensimmäinen asuntokerros-
talo Kirkonseudulla, ja siten myös erityi-
nen osa kaupunkikuvan historiallista ker-
roksisuutta. 

Esitys Kaavoituksessa alueen ensisijainen käyttö-
tarkoitus on nykyinen maankäyttö. 
Esitetään harkittavaksi korjausrakentamis-
ta  tarkentavia  kaavamääräyksiä asema-
kaavaan tai rakennustapaohjeeseen. 
 

 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on tehty Ylö-
järven vesihuollon tarkastelu, FCG Finnish Consulting 
Group Oy 2013 sekä vesijohto- ja viemäriverkostojen 
mallien päivittäminen ja kehittämistarvetarkastelu, FCG 
Finnish Consulting Group Oy 2017  

 

Vesijohtoverkosto 

Ylöjärven eteläosan vesijohtoverkosta käsittää noin 
152 kilometriä verkostoa, kaksi vesisäiliötä ja kaksi 
vedenottamoa. Keskimääräinen vesijohtoverkon hal-
kaisija on noin 146 millimetriä. Saurion vedenottamo 
sijaitsee osayleiskaava-alueella. Nykyinen kokonaisve-
denkäyttö on noin 150 litraa asukasta kohti vuorokau-
dessa.  

 
Alueen vesihuolto on Ylöjärvenharjun pohjaveden 
varassa. Vedenottamojen vedenottoluvat ovat Saurion 
vedenottamolla 2000 kuutiometriä vuorokaudessa ja 
Ahvenisto vedenottamolla 3500 kuutiometriä vuoro-
kaudessa. Keskimäärin veden ottamoiden kapasiteetti 
75 % käytössä. Saurion vedenottoa on vähennetty ko-
honneiden liuotinpitoisuuksien takia. Saurion vedenot-
to on nyt noin 1 500 kuutiometriä vuorokaudessa. 
Lähes kaikki helposti hyödynnettävissä oleva pohjavesi 
on nykyisin käytössä. Saurion alueen vedenoton lisäys-
tä varten on suunnittelutyö käynnissä. Tavoitteena on 
lisätä alueen vedenottomäärää siten, että alueelta 
saataisiin hyvälaatuista pohjavettä talousvesikäyttöön 
noin 3 000 m3/vrk. 

 

 2011 2012 2013 

AHVENISTO 

MIN 447 1372 1334 

AVG 2355 2320 2551 

MAX 3628 4502 3563 

SAURIO 

MIN 1141 1093 1117 

AVG 1833 1637 1642 

MAX 2663 1713 1706 

YHTEENSÄ 

MIN 2085 3025 2527 

AVG 4189 3957 4193 

MAX 5554 5944 5255 

Kuva 42. Vedenottojen vuorokausimäärät 2011-2013. 

 

 

 
Kuva 43. Verkostoon pumpattu vesi Saurion ja Ahveniston 
vedenottamoilta 1.6.2015-1.6.2016. 

 
Kun arvioidaan asukasta kohti 150 l vuorokausi kulutus 
ja 5 % vuotovesien osuus, suunniteltuun väestönkasvu 
ennusteisiin pohjautuva laskennallinen talousveden 
kulutus keskimääräinen vedenkäyttö ylittää vedenot-
toluvat kasvuennusteilla 2030 lopussa. 
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Kuva 44. Ylöjärven keskimääräinen laskennallinen veden-
käyttö vuorokaudessa eri kasvuennusteilla. 
 
Vuoteen 2030 mennessä suunnitellulla kasvulla Ylöjär-
ven keskimääräistä vedentarvetta ei pystytä katta-
maan nykyisillä vedenottoluvilla. Vesi loppuu keski-
määräisen päivän huipputuntina. 

 

Viemäriverkosto 

Ylöjärven eteläosan viemäriverkko käsittää 1559 kai-
voa, 21 pumppaamoa ja 136 km verkostoa. Keskimää-
räinen viemärin halkaisija on 224 mm. Viemäriverk-
koon tulee keskimääräisen vedenkulutuksen lisäksi 
noin 45% vuotovesiä. Vuotovesi on viemäriputkien 
liitoksista, halkeamista tai viemärikaivoista viemäriin 
vuotavat vesijohtoverkon ulkopuoliset vedet. Vuotove-
sien määrä on suuri. Toimenpiteitä vuotovesien hillit-
semiseksi tulisi tehdä. 
 
Ylöjärveltä jätevedet johdetaan Tampereelle viidestä 
kohdasta. Eniten jätevettä johdetaan Saurion pump-
paamolta Mikkolantien kautta. Kaikki suunniteltu kas-
vu kohdistuu keskustan viemäröinnin valuma-
alueeseen, jolloin kasvusta johtuva jätevedenlisäys 
johdetaan Mikkolantien kautta. 
 

 
Kuva 45.Tampereelle johdetaan jätevedet viidestä koh-
taa. Nykytilanteen mallinnettu jäteveden maksimi vuo-
rokauden jätevedenmäärät. 

 

Kun arvioidaan asukasta kohti 150 l vuorokausi kulutus 
ja 45 % vuotovesien osuus, suunniteltuun väestönkasvu 
ennusteisiin pohjautuva laskennallinen talousveden 

kulutus keskimääräinen vedenkäyttö ylittää vedenot-
toluvat kasvuennusteilla 2030 lopussa. 
 

 

 

Kuva 46. Ylöjärven keskimääräinen laskennallinen jäte-
vedenmäärä vuorokaudessa eri kasvuennusteilla. 
 

 

 2011-2012 

 Saurio Ylöjärvi 

minimiarvo (MIN) 2222 2940 

keskiarvo (AVG) 3335 4415 

maksimiarvo (MAX) 7256 10737 

Kuva 47. Saurion pumppaamon ja Ylöjärven eteläosan 
jätevedenmäärät vuorokaudessa. 

 
Jätevesiverkoston kapasiteetti ylittyy vuoden 2026-
2030 maksimitilanteessa. Paineviemäreiden yhteenlas-
kettu kapasiteetti on nyt noin 110 litraa sekunnissa eli 
noin 9500 kuutiometriä vuorokaudessa. 
 

 
Kuva 48. Jätevesien määrän kasvu nykyisen trendin mu-
kaan. 

 

Ympäristö häiriöt 

Ydinkeskustan osayleiskaavatyön yhteydessä laadittiin 

Ylöjärven liikennejärjestelmä-suunnitelman meluselvi-

tys, Ramboll 2013. Lisäksi on aikaisemmin on laadittu 

selvitys rautatien meluselvitys, Tampere–Seinäjoki-radan 

nopeuden nostosta, Ratahallinto, Sito Oy 2008. 

 
Suurimmat ympäristön häiriötekijät aiheutuvat liiken-
teen melusta. Yleisenä periaatteena tieliikennemää-
rän kaksinkertaistuminen nostaa melutasoa 3 dB, vas-
taavasti puolittuminen alentaa 3 dB. Tieliikenteen 
nopeuden alentaminen 60 -> 50 km/h pienentää melu-
tasoa 2 dB, ja 50 -> 40 km/h pienentää vajaa 2 dB. 
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Tällöin Vaasantien nopeuden alentaminen 60 km/h 
tunnissa kompensoi liikennemäärän lisääntymisen. 
 

 
Kuva 49. Ajoneuvoliikenteen melukartta vuoden 2030 
ennustetilanteessa 

 
Laskennan pohjalta voidaan arvioida melun leviäminen 
tutkittavilta väyliltä ennusteen mukaisessa liikenneti-
lanteessa, sekä esimerkiksi asunrakennusten ja niiden 
oleskelualueiden melutilanne suhteessa ohjearvoihin.  
Yleiskaava varten tehdyssä liikenteen meluselvitykses-
sä ei ole mukana raideliikenteen melua, mikä pitää 
huomioida tulosten arvioinnissa. Ratahallinto on teh-
nyt 2008 raide liikenteen meluselvityksen. Erilaatuisi-
na melulähteinä melun häiritsevyyden arvioinnissa 
erilliset selvitykset helpottavat arviointia. 
 

 
Kuva 50. Junaliikenteen melukartta Soppeenmäen koh-
dalta vuoden 2025 ennustetilanteessa. 

 

2.6 Luonnonympäristö 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

erillinen luontoselvitys: Kirkonseudun ydinkeskustan 

luontoselvitys, Pentti Keskitalo 2018. 

 
Kaavoitettava alue on lähes kokonaisuudessaan asu-
tuksen tai yritystoiminnan ja teollisuuden piirissä. 
Rakentamattomat alueet ovat pienialaisia saarekkeita 

asutuksen keskellä. Etelässä alue rajoittuu Teivaalan-
harjuun ja Ahvenistonharjuun ja idässä Keijärveen. 
Lännessä ja pohjoisessa kaavoitettava alue rajoittuu 
rakennettuihin alueisiin.  
 

Geologia 

Kirkonseudun ydinkeskustan luontoselvitys, Pentti Keski-

talo 2012. 

 
Suunnittelualueen kallioperä on fylliittiä ja kiillelius-
ketta, mikä näkyy hieman tavanomaista vaateliaam-
pana kasvillisuutena. Kalliopaljastumia ei alueella ole 
juuri lainkaan.  
  
Alue on pinnanmuodoiltaan muutoin melko tasaista, 
mutta eteläosan harjuselänne kohoaa ympäristöstään 
tasolle +160, kun Keijärvi on tasossa +114.  
 

 
Kuva 51. Maaperäkartta 

  
Päämaalajeina harjulla ovat sora ja hiekka ja harjun 
pohjoispuolella hienommat maalajit kuten hieta. Kei-
järveä kohti maalaji muuttuu vielä hienommaksi hie-
suksi ja saveksi. Harjun pohjoispuoliset, hienompien 
maalajien alueet on otettu aikanaan viljelykseen. 
Peltoalueet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana 
kaavoitettu asutukselle, yritystoiminnalle ja teollisuu-
delle.  
  
Kaava-alueeseen osin kuuluvat Soppeenharju ja Ahve-
nistonharju kuuluvat laajaan saumamuodostuma-
alueeseen, joka ulottuu kaakossa aina Hämeen Koskel-
le ja luoteessa Kankaanpäähän saakka. Saumamuodos-
tumat ovat maamme suurimpia harjumuodostumia. 
Teivaalanharju-Soppeenharju luokitellaan maakunnal-
lisesti arvokkaaksi harjualueeksi geologisten ja maise-
ma-arvon vuoksi. Kaavoitettavalla alueella harjusta on 
mm. maisemallisesti arvokkaita jyrkkiä harjurinteitä, 
suppia, muinaisrantoja ja vanhoja harjumetsiä. Mui-
naisrantoja on mm. Teivaalanharjun puolella ja ne 
jatkuvat Soppeenharjun puolella hieman harjun ydin-
aluetta matalammalla.  
  
Pikku-Ahvenistonharju samalla harjujaksolla luokitel-
laan paikallisesti merkittäväksi ja pääosa harjusta on 
rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 1995. Kaa-
voitettavalle alueelle sijoittuu suojelualueesta vain 
pieni osa, jossa on kuitenkin erittäin komeita harju-
männiköitä ja suppia. 
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Maisemarakenne 

Seutu kuluu maisema-aluetyöryhmän maisemamaakun-
tajaon mukaisesti Hämeen viljely- ja järvimaan mai-
semamaakuntaan, tarkemmin Keski-Hämeen viljely- ja 
järviseutuun. Ylöjärven keskustan maiseman perusra-
kenteessa erottuvat selkeästi etelän Teivaalan harju 
ja idän Keijärvi. Muuten suuri osa osayleiskaava alu-
eesta on pienpiirteistä ja monimuotoista melko tasais-
ta loivasti kumpuilevaa vaihettumisvyöhykettä. Suun-
nittelualue sijoittuu etelästä harjun pohjoisrinteelle ja 
muilta osin Keijärven muodostamalle laaksoalueelle.  
 

Maisemakuva 

Harjualue ja Keijärvi rajaavat keskusta-aluetta tehok-
kaasti ja edesauttaa omalta osaltaan keskustan muo-
dostumista. Suuret liikenneväylät ovat muuttaneet ja 
rajanneet voimakkaasti maisemaa.  
 
Keijärven järvimaisema ei ole läheisten suurten jär-
vien veroinen, mutta vesipintana elävöittää maisemaa 
ja on ollut asutuksen syntymisen elinehto. Keijärven 
rannat ovat olleet viljelypainotteisia, muodostaen 
välillä metsäisiä jyrkkäpiirteisempiä maastonmuotoja. 
Vehreiden osalta rantamaisema antaa viitteitä histori-
allisesta viljelymaisemasta. 
 

Virkistysalueet 

Harjualue ja Keijärven ranta-alueet muodostavat kes-
kustanalueen merkittävimmät virkistysalueet. Harju-
alue muodostaa myös merkittävän seudullisen viheryh-
teyden. Räikänrannan puistoalue on kaupungin merkit-
tävin rakennettu puistoalue. Räikänpuistossa on toi-
minnallisesti monipuolinen, jossa on myös talvellakin 
toimintaa. 
 

Vesisuhteet 

Suunnittelualue kuuluu Keijärven vesistöalueeseen. 
Vedet laskevat Keijärveen Pölhönojan ja Tiikonojan 
kautta ja Keijärvestä edelleen Näsijärven Ryydynlah-
teen.  
 
Suunnittelualue rajoittuu idässä Keijärveen, joka on 
keskustan merkittävin virkistykseen käytettävä vesis-
tö. Vedenlaatu järvessä on pysynyt hyvänä. Vedenlaa-
tua heikentävät ajoittaiset happitalouden häiriöt ja 
lievä rehevyys. Järvessä on tavattu harvakseltaan 
myös sinilevää. Järven kalastoon kuuluu mm. muikku. 
 

 
Kuva 52. Keijärven rantaa 

 

Keijärveen laskevat Pölhönoja ja Tiikonoja ovat mer-
kittäviä Keijärven vedenlaadun kannalta. Tiikonojan 
veden laatu on parantunut sen jälkeen, kun kaato-
paikka viemäröitiin 1980-luvun lopulla. Kaatopaikkaa 
voimakkaammin ojan veden laatuun vaikuttaa nykyisin 
hajakuormitus. Veden fosforipitoisuus on ollut viime 
vuosina noin 50 ug/l ja typpipitoisuus on vaihdellut 
1000-2000 ug/l. Hajakuormitusta aiheuttavat mm. 
maa- ja metsätalous sekä asutus. Pölhönojan veden-
laatu lienee Tiikonojaa parempi, sillä se kerää myös 
pohjavesialueelta tulevia vesiä. Toisaalta valuma-
alueella on rakennettu viime vuosina paljon, mikä on 
aiheuttanut hulevesien määrän huomattavaa kasvua 
purossa. Pölhönojan vedenlaatua ei ole tutkittu viime 
vuosina.  
 

 
Kuva 53. Keijärvi on merkittävä virkistysjärvi 

  
Osayleiskaava-alueella on lisäksi pieni, ainakin osin 
kaivettu lampi Elovainion alueella Koivikko-tilan ete-
läpuolella. Vesi- ja rantakasvillisuuden muodostavat 
mm. järvikorte, terttualpi ja ratamosarpio. Rantoja 
reunustavat pajut ja koivut ja lammen eteläpuolella 
on tiheä koivuviitikko. Lammesta lähtevä oja on pelto-
jen keskellä kulkeva valtaoja, jota reunustavat mm. 
vadelma- ja pajupensaikot. Alkumatkasta ojan viertä 
kulkee myös sähkölinja. Ojaa voisi kehittää luonnolli-
sena hulevesien käsittelypaikkana, koska oja yhdistyy 
Tiikonojaan. 
 

Pohjavedet 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 
Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaava-alueen pohjavesi-, 

sedimentti ja hulevesiselvitys, Ramboll Finland Oy 2013.  

 
Ylöjärvenharju on Pirkanmaan laajin yksittäinen poh-
javesialue. Alue ulottuu Ylöjärven poikki Tampereen 
rajalta Hämeenkyrön puolelle Pinsiöön asti. Ylöjärven 
kaupungin vesihuolto on Ylöjärvenharjun pohjaveden 
varassa. Pohjavesialueella tehtyjen tutkimusten mu-
kaan alueen pohjaveden päävirtaussuunnat ovat har-
jun pituussuunnassa. Alueen pohjavedenjakajina toi-
mivat kolme selvää kalliokynnystä, joista ensimmäinen 
sijaitsee noin 1,5 km Julkujärvestä luoteeseen. Toinen 
kalliokynnys sijaitsee noin 1,4 km Julkujärvestä kaak-
koon ja kolmas noin 1 km Saurion lähteestä kaakkoon. 
Lisäksi Pinsiönkankaalta ulottuu etelään kolme kallio-
kielekettä, jotka vaikuttavat pohjaveden paikallisiin 
virtaussuuntiin. 
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Kaikkien vedenottamoiden vesi on laadultaan hyvää 
talousvettä, mutta ihmistoiminnan vaikutuksia on 
vedenlaadussa havaittavissa. Näitä ovat esimerkiksi 
useimmilla vedenottamoilla luontaista tasoa korke-
ammat kloridi- ja nitraattipitoisuudet sekä Saurion 
vedenottamolla havaitut liuotinaineet ja bakteerit. 
 
Ylöjärvenharjun pohjavesialueen ensimmäinen suoje-
lusuunnitelma valmistui 1993. Suojelusuunnitelmaa 
on sen jälkeen päivitetty Ylöjärven kaupungin ja Pir-
kanmaan ympäristökeskuksen toimesta. Pohjaveden 
suojelusuunnitelman perusteella suurimmat riskit Ylö-
järvenharjun pohjavesille aiheuttavat asutus, liikenne, 
tiet ja yritykset. Harjun keskeisimmät osat ovat urhei-
lu- ja virkistyskäytössä, mutta pohjavesialueella sijait-
see myös osa Ylöjärven keskustaa, asuinalueita, Sop-
peenmäen teollisuusalue sekä vilkasliikenteisiä teitä. 
Liikenteen ja teiden aiheuttamat pohjavesiriskit joh-
tuvat lähinnä vaarallisten aineiden kuljetuksista ja 
teiden kunnossapidosta talvisin. Pohjavesialueella 
sijaitsevien teollisuusalan yritysten riskit johtuvat 
mahdollisista öljy- ja kemikaalipäästöistä.  
 

Hulevedet 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

erillinen hulevesiselvitys: Kirkonseudun ydinkeskustan 

hulevesiselvitys, Ramboll Finland Oy 2013. 

 
Osayleiskaava-alue kattaa kokonaisuudessaan noin 6,6 
km2 alueen. Kaava-alueen eteläosa, noin 3 km2, sijait-
see pohjavesialueella, jossa maasto viettää jyrkästi. 
Nykyisin pääosa kaava-alueelle sijoittuvasta maankäy-
töstä on teollisuuden, palveluiden ja asutuksen aluet-
ta. Kaava-alueelle sijoittuvan pohjavesialueen länsi-
puoli koostuu pien- ja suurteollisuudesta ja keski- ja 
itäpuoli palvelu- ja asutusalueista. Kaava-alueella 
sijaitsee lisäksi kaksi pohjavedenottamoa, joista Ahve-
niston vedenottamo sijaitsee alueen eteläosaan sijoit-
tuvassa painanteessa ja Saurion vedenottamo kaava-
alueen itälaidassa aivan Vaasantien vieressä.  
 
Suunnittelualue jakautuu kahteen päävaluma-
alueeseen, joita ovat Pölhönojan valuma-alue ja Tii-
konojan valuma-alue. Molemmat ojat laskevat Keijär-
veen, josta vedet jatkavat Myllypuroa Näsijärven 
Nuorlahteen. Lisäksi kaava-alueelle sijoittuu kaksi 
valuma-aluetta Keijärven rantaan sekä yksi itsenäinen 
valuma-alue, jossa vedet imeytyvät harjualueen sup-
paan. Nykyisin koko kaava-alueella on laajalti käytössä 
avo-ojakuivatus, joka ylläpitää pohjaveden muodos-
tumista alueella.  
 

 
Kuva 54. Vedenjakajat ja vesien johtumisreitit 

 
 

Pilaantuneet maat 

Kaavoitettavalla alueella on puhdistettu pilaantuneita 
maita mm. Maunussuon vanhan kaatopaikan alueelta 
sekä useilta huoltamo- ja teollisuustonteilta. Edelleen 
Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämässä maaperän 
tilan tietojärjestelmässä (ns. PIMA-rekisterissä) on 
kaavoitettavalla alueella kohteita, joilla on maaperän 
pilaantumisen takia maankäyttörajoite tai joiden 
maaperän osalta tulee tarkistaa selvitystarve. Aivan 
kaava-alueen kaakkoiskulmassa 
on öljyllä, raskasmetalleilla ja liuottimilla pilaantunut 
kohde, joka on tarkoitus puhdistaa lähivuosina. 
 

 
Kuva 55. Maan pilaantumisen riskikohteet. 
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Ilmasto-olot 

Suunnittelualue sijoittuu Teivaalan harjun pohjoispuo-
lelle. Maasto viettää lännen suuntaan Keijärveä päin. 
Alueella vallitseva tuulensuunta on lounaistuuli (Ilma-
tieteen laitos, Suomen Tuuliatlas). 
 

 

Kuva 56. Tuulen suhteelliset osuudet eri suunnista (Ilma-
tieteen laitos, Suomen Tuuliatlas) 

 
Suunnittelualue sijoittuu Teivaalan harjun pohjoisrin-
teeseen sekä Keijärven suhteellisen alavalle alueelle, 
jossa on pienilmastollisesti viileämpää. Ilmastollisesti 
kylmiä alueita ovat rinteet, jotka suuntautuvat luotee-
seen, pohjoiseen tai koilliseen, koska niillä auringon 
lämmittävä vaikutus on pienin ja pohjoisesta puhalta-
vat kylmät tuulet. Länsiosan Keijärven rannat ovat 
tuulisia ja muilta osin alue on suhteellisen peitteistä, 
eikä tuuli pääse niillä yltymään. 
Harjua lukuun ottamatta rinteiden korkeuserot ovat 
kohtuullisen pieniä, eikä pohjoisrinteistä siten muo-
dostu kovin varjoisia. 
 

Ilmanlaatu 

Ylöjärven ympäristön tila, Pentti Keskitalo - Ylöjärven 

kaupunki 2010 
 
Ylöjärven ilmanlaatua on arvioitu Ylöjärven ympäris-
tön tila 2010 raportista, jossa ilmalaatu on todettu 
hyväksi ja ennusteessa lähes kaikki epäpuhtaudet ovat 
vähenemässä.  
 
Ylöjärvellä on seurattu kulutusperusteista kasvihuone-
kaasujen päästöjä muutaman vuoden ajan. Seurannas-
sa ovat mukana kaukolämpö, rakennusten erillislämmi-
tys, rakennusten sähkönkulutus, kuluttajien sähkönku-
lutus, teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maata-
lous ja jätehuolto. Kasvihuonekaasupäästöt koostuvat 
pääosin hiilidioksidista (CO2) sekä metaanista (CH4) ja 
dityppidioksidista (N2O). 
 
Ylöjärven kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2011 
olivat yhteensä 191,8 kt CO2-ekv. Näistä päästöistä 
21,5 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutukses-
ta ja 18,6 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön 
osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on 
pieni. Päästöistä 16,5 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmi-
tyksestä, 27,4 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 66,1 kt 
CO2-ekv tieliikenteestä, 15,6 kt CO2-ekv maataloudes-
ta ja 12,4 kt CO2-ekv jätehuollosta (kuva 10). Teolli-
suuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 11,1 kt CO2-
ekv ja päästöt teollisuudesta ja työkoneista 2,1 kt 
CO2-ekv. 
 

Urheilutalon ja koulun keskustakorttelin osalta, missä 
liikennemäärät ovat alueen korkeimpia ja osoitettu 
toiminta on häiriöherkkää asumista, ei ylitetty selvi-
tyksessä ilmalaadulle asetettuja raja-arvoja. Laaditta-
valla osayleiskaavalla ei voida katsoa olevan sellaista 
merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun, joten 
erillistä ilmanlaatu selvitystä osayleiskaava vaiheessa 
ei tarvita. 

Kasvillisuus 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

erillinen luontoselvitys: Kirkonseudun ydinkeskustan 

luontoselvitys, Pentti Keskitalo 2018. 

 
Suunnittelualue on pääosin rakennettua, joten luonto-
kohteet ovat pirstaleisia ja pieniä. Alkuperäistä luon-
toa on lähinnä harjulla ja Keijärven rannoilla. Muutoin 
metsäalueet ovat pieniä ja pääosin puistomaisia.  
  
Rautatien pohjoispuoliset alueet Haaviston-Rotikon 
alueella ei juuri alkuperäistä luontoa ole. Alueen halki 
kulkeva Tiikonoja saa alkunsa Pehkusuon suo- ja met-
säalueelta. Kaavoitettavalla alueella puro on kokonaan 
kulttuurivaikutteinen, sillä se kulkee asutuksen halki. 
Tiikonojan varrella on kuitenkin puronvarsien lajistoa 
kapeana vyöhykkeenä. Valtalajeina ovat mesiangervo, 
hiirenporras, alvejuuri, rentukka, vadelma ja vuohen-
putki. Puusto on lehtipuuvaltaista: paju, raita, koivu, 
haapa, tuomi ja pihlaja. Tiikonojalla on siten merki-
tystä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja viher-
vyöhykkeenä. Purojen varsille jätettävät vihervyöhyk-
keet toimivat myös vesiensuojelumerkityksessä. Tiiko-
noja laskee Suojastenlahteen, joka on merkittävä 
kosteikkoalue, vaikka Suojastenlahden lammikossa 
aikaisemmin pesinyt naurulokkiyhdyskunta onkin lähes 
hävinnyt alueelta.  
 

 
Kuva 57. Suojastenlahden kosteikko 

  
Kirkonseudun merkittävimmät arvot ovat maisemallisia 
ja kulttuurihistoriallisia. Avoinna olevaa peltoa on 
enää Kuruntien varrella. Sekin on muuttumassa raken-
tamisen myötä puistoalueeksi.  
  
Keijärven rannassa on säilynyt pieni, mutta melko 
luonnontilainen rantametsä, missä on runsas esiintymä 
Ylöjärvellä harvinaista keltavuokkoa. 
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Kuva 58. Keltavuokkoa Keijärven rantametsässä Räikän 
uimarannan pohjoispuolella 

 
Pienessä metsikössä on rehevä luhta-/korpimainen 
alue ja paljon lahopuuta, minkä vuoksi metsikössä on  
aiemmin pesinyt myös pikkutikka. Sitä ei kuitenkaan 
ole tavattu parina viime vuotena. Laji on häiriintynyt 
ehkä kasvaneen asutuksen myötä. Rantametsä on 
edelleen kuitenkin paikallisesti merkittävä. Rehevyyt-
tä edustavat mm. muutamat tervalepät. Rehevän 
korven piirteitä on myös etelämpänä Aronrannan ete-
läpuolella, missä tervaleppien ohella tavataan mm. 
mesiangervoa, hiirenporrasta, suo-orvokkia, huopaoh-
daketta ja syyläjuurta. Myös kulttuurivaikutteisuus on 
voimakasta puistojen rajaamissa rantametsissä. 
 
Aivan keskustan läpi virtaava Pölhönoja on myös tär-
keä vihervyöhyke, vaikka puronvarsi on varsin ahtaal-
la. Kapealla puronvarrella on kuitenkin melko moni-
puolinen puusto tuomesta vaahteraan ja aluskasvilli-
suudesta löytyvät mm. hiirenporras, vuohenputki, 
valkovuokko, punaherukka ja rentukka.  
  
Pölhönoja laskee Aronrantaan, missä on kosteikkoja ja 
lehtipuumetsiä. Niillä on myös tärkeä merkitys muu-
toin puistomaisen ympäristön keskellä monimuotoi-
suuden lisääjänä, joskin valtalajeina ovat paikoin va-
delma ja nokkonen. 
 

 
Kuva 59. Pölhönojan alajuoksu 

  
Aronrannalla on merkitystä virkistysalueen lisäksi myös 
lepakoiden (pohjanlepakon ja vesisiipan) ruokailualu-

eena. Alueella ei ole kuitenkaan lajien lisääntymis- tai 
levähdyspaikkaa.  
 

 
Kuva 60. Keijärven rantametsää Aronrannassa 

  
Linnustollisestikaan alueella ei tavata kovin merkittä-
viä lajeja. Rautatien varren lehtipuuvaltaisissa metsi-
köissä viihtyvät kuitenkin mm. satakieli ja mustapää-
kerttu.  
  
Elovainion alue Elovainion alue on pääosin vanhaa 
maatalousaluetta. Maasto on alavaa ja melko tasaista 
peltoaluetta. Viljely on lopetettu ja pellot ovat pen-
soittuneet etenkin ojien kohdilta. Vaasantien ja Elo-
vainiontien varren alueet on jo kaavoitettu ja pääosin 
rakennettu yritys- ja palvelutoiminnalle. Alueella on 
vielä jäljellä muutama asuintalo Vaasantien varrella ja 
kauempana pelto/metsäalueella. Koivikko-tilan lähei-
set pellot ja Pallotien varren pellot ovat olleet myös 
maa-ainesten otto- ja varastoalueina.  
  
Lämpökeskuksen alue on puistomaista metsää. Puusto 
on pääasiassa koivua ja kenttäkerros vadelmaa, hors-
maa, pujoa ym. suurta ruohoa tai pensaikkoa. Jäähal-
lin itäpuoliset alueet ovat niin ikään pääosin erilaista 
ihmisen muovaamaa ympäristöä, mm. hakamaisia 
metsiä ja rakentamisesta/kaivamisesta syntyneitä 
allikoita ja pensaikkoalueita. Jäähallin itäpuolella 
virtaava puronvarsi on metsälain tarkoittama erityisen 
tärkeä elinympäristö. Puronvarsi on säilynyt viljelyk-
sestä ja rakentamisesta huolimatta melko luonnonti-
laisena. Lajistosta löytyy lehdon lajeja (mm. mustahe-
rukka, tuomi), mutta rautatietä kohden yhä enemmän 
luhdan (mm. rentukka, kiiltävälehtipaju) lajeja. Pu-
ronvarrella on melko paljon myös lahopuuta, mikä 
nostaa sen luontoarvoa. Rautatien ja viereisen tien 
lähellä puro kulkee erilaisten pensaikkojen läpi lähin-
nä tienvarsiojana.  
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Kuva 61. Keväinen puronvarsi jäähallin itäpuolella 

 
Puronvarren itäpuolinen metsä on alkukesästä valko-
vuokkojen ja kielojen kukkiessa komeimmillaan. Kun 
puustonakin on suuria haapoja, mäntyjä ja tuomia, on 
metsikkö miellyttävää ulkoilualuetta. Nuorempi puusto 
on pääosin pihlajaa ja tuomea. Aluskasvillisuudessa on 
monia lehdon lajejakin, mm. sudenmarjaa ja punahe-
rukkaa. Lisäksi aluskasvillisuudesta löytyy mm. huopa-
ohdaketta ja mesiangervoa. Jäähallin viereinen met-
sikkö ja radan varsi muodostuu lähinnä riukumaisista 
lepistä ja erilaisesta kulttuurilajistosta.  
  
Sinivainiontien ja Perkotien varrella on kuusivaltaista 
lehtomaista kangasta ja Toimintatien päässä istutettua 
koivumetsää. Muutoin Uusi-Kuruntien varsi on kaavoi-
tettavan alueen luoteisosissa vanhaa peltoa, joka on 
monin paikoin pensoittunut.  
  
Elovainion alueen linnustossa on vielä piirteitä vanhas-
ta viljelykulttuurista. Jäljellä olevilla pelloilla ja reu-
nametsissä tavataan mm. viitakerttusta, mustapää-
kerttua, satakieltä ja silmällä pidettäviin luokiteltavaa 
niittykirvistä.  
  
Vaasantien eteläpuoliset alueet Vaasantien eteläpuo-
linen alue kuuluu laajaan saumamuodostumaan. Alue 
on pääosin rakennettu ja luonnontilaisen kaltaista 
metsää löytyy vain alueen eteläosista asutuksen ja  
teollisuuden viereltä.  
  
Ympäristön kannalta merkittävin alue on Ahveniston 
luonnonsuojelualue, josta kaavoitettavaan alueeseen 
kuuluu vain koilliskulma. Luonnonsuojelualue on kaa-
voitettavalla alueella pääosin pinnanmuodoltaan vaih-
televaa harjumännikköä, puusto on komeaa tukkimais-
ta ja aluskasvillisuus vaihtelee tuoreesta kankaasta 
kuivahkon kankaan lajistoon. Kuivemmilla osilla kasvaa 
mm. sianpuolukkaa. Alueella on myös pienialaisia 
suppia ja syvempi suppa sijoittuu aivan kaavoitusalu-
een eteläreunalle. 
 
Lisäksi harjujaksoa löytyy kaavoitettavalta alueelta 
Soppeenharjulta ja Teivaalanharjulta. Teivaalanharjua 
on vain pieneltä osin alueen kaakkoiskulmassa, mutta 
siinäkin on näyttävää muinaisrantaa.  
  
Koko Soppeenharju on näyttävää harjumaastoa, joskin 
asutuksen vierellä on vanha soramonttu, jossa kasvaa 
nykyisellään melko tiheä, nuori lehtipuuvaltainen met-

sikkö. Sen itäpuolella on myös vanha kaatopaikka-
alue, joka on puhdistettu. Muutoin harjuosuus on jyrk-
kärinteistä havupuumetsikköä. Pohjoisrinteet ovat 
kuusivoittoisia tuoreita kankaita ja etelärinteet män-
tyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Metsät vaihtelevat 
iältään 30-150 vuoden välillä ja vanhimmat metsät 
sijoittuvat alueen länsiosan rinteeseen ja itäosan kes-
kiosan suppakuoppaan. Myös muualla harjurinteellä 
varsinkin ylispuut ovat iältään yli 100-vuotiaita. 
 

 
Kuva 62. Soppeenharjun jyrkkää rinnettä 

 
Soppeenharjulle sijoittuu myös luonnontilainen suo-
alue harjun keskivaiheille. Suotyypiltään suo on reu-
noiltaan isovarpurämettä ja keskiosista saranevaa. 
Luonnontilaisena ja puuntuotannollisesti vähäarvoise-
na suoalue luokitellaan metsälain tarkoittamaksi eri-
tyisen tärkeäksi elinympäristöksi.  
  
Suoaluetta täydentävät länsipuoliset harjulammikot 
(16) ja niiden välinen suoalue. Osa lammikoista on 
kaivettu ja pohjaveden pinnan laskun myötä ne muis-
tuttavat nykyisellään jo enemmän suursaranevaa. 
Paikallisesti ja harjuluonnon monipuolistajana ne ovat 
merkittäviä, vaikka niitä ei toistaiseksi voida luokitella 
erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi.  
  
Harjun notkossa oleva suo- ja lampikokonaisuus on 
tärkeä myös lepakoiden ruokailualueena. Isoviiksisii-
pat/viiksisiipat saalistavat kosteikkojen eteläpuolisilla 
rinteillä ja pohjanlepakot taas kosteikkojen yllä. Alu-
eella ei ole kuitenkaan lepakoiden lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoja.  
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Kuva 63. Soppeenharjun kosteikko 

 
Kaavoitettavan alueen harjualueen linnustosta merkit-
tävin on leppälintu, jota tavataan niin Soppeenharjulla 
kuin harjun teollisuusalueellakin ainakin viidellä eri 
paikalla. 
 

Eläimistö 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

erilliset selvitykset alueen linnustosta, lepakoista ja 

liito-oravista; Liito-orava keskustan ja metsäkylän väli-

sellä alueella, Pentti Keskitalo – Ylöjärven kaupunki 

2017, Ylöjärven kaupungin ydinkeskustan osayleiskaava-

alueen linnustokartoitus 2010, Pekka Rintamäki - Pir-

kanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 2010, Ylöjärven 

lepakkokartoitus, Siivunen & Vermutsen 2006.  
 

Jäähallin kaakkoispuolisen puronvarren metsikössä 
tavattiin v. 2010 liito-oravan elinpiiri. Pesäpuut olivat 
talolle menevän polun varrella, mutta ravintopuita on 
papanalöytöjen perusteella pitkin puronvartta. Liito-
oravasta ei tavattu merkkejä myöhemmissä inventoin-
neissa vuosina 2011-2015. Laji palasi metsikköön 
vuonna 2016 pesimään puron varren lähettyville ja 
keväällä 2017 liito-oravan pesäpuu sijaitsi lähellä kou-
lun P-aluetta. Ruokailu- ja levähdyspuita on laajalti 
länteen puron varrelle saakka. 
 
Liito-oravan reviiriltä on esitetty viheryhteys sekä 
etelään harjulle päin että luoteeseen, vaikka puustoa 
on alueella heikosti. Yhteys Urkonmäkeen, missä on 
tavattu liito-oravan jätöksiä v. 2009 pienessä puistossa 
(Koivisto 2009), on katkennut rautatien varren levei-
den hakkuiden takia v. 2016. Etelään päin lähin tun-
nettu liito-oravan elinpiiri sijaitsee Pikku-Ahveniston 
harjun luonnonsuojelualueen eteläpuolella suojelualu-
een välittömässä tuntumassa ja luoteessa Elovainion 
pohjoispuolella. 
 
Toinen Elovainiolla sijainnut liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikka oli vuonna 2010 Koivikko-tilan ja 
entisen peltoalueen reunamilla, missä on säilynyt 
vanhoja haapoja vanhassa kuusimetsässä. Talojen 
takana sijaitsevat lehtomaiset kuusimetsät antavat 
tarvittavaa suojaa ja metsissä on erittäin runsaasti 
myös lajin tarvitsemaa haapaa. Entinen peltoalue 
kasvaa nuorta lehtipuuta, mm. koivua ja harmaalep-
pää. Itse elinpiirien säilyttämisen lisäksi on tärkeää, 
että lisääntymispaikasta jää latvusyhteys läheisille 

liito-orava-alueille luoteeseen. Latvusyhteys on esitet-
ty myös kaakossa tavatulle esiintymispaikalle. 
 
Koivikon lähellä ei liito-oravaa ole tavattu enää vuo-
sien 2011-2017 inventoinneissa. Tilan itäpuolella ta-
vattiin kuitenkin liito-oravan papanoita Uusi-Kuruntien 
molemmin puolin keväällä 2017, minkä vuoksi latvus-
yhteys on edelleen tärkeä, vaikka voimakas rakentami- 
nen pienentääkin lajin säilymismahdollisuuksia alueel-
la. 

 
Ydinkeskustan linnustoselvitys on vuodelta 2010, min-
kä jälkeen muutokset linnustossa ovat olleet nopeita 
ja uhanalaisuusluokitus on muuttunut ratkaisevasti 
lintulajien osalta. Vuoden 2010 uhanalaisuusluokituk-
sen mukaan alueella ei tavattu uhanalaisia lajeja. 
Uuden vuoden 2015 uhanalaisuusluokituksen mukaan 
keskustan alueella tavataan kaksi erittäin uhanalaista 
lajia eli nokikana ja räystäspääsky. Lisäksi kirkonseu-
dulla tavataan vaaraantuneeksi luokiteltavaa terva-
pääskyä ja koko suunnittelualueella vaarantuneista 
lajeista hömötiaisella, varpusella ja viherpeipolla on 
useita reviirejä. Linnustollisesti merkittävin alue on 
aivan kaava-alueen koilliskulman Suojastenlahden 
kosteikkoalue, missä tavataan erittäin uhanalaisen 
nokikanan lisäksi vaarantuneeksi luokiteltavaa pa-
jusirkkua ja naurulokkia. Uhanalaisista lajeista on 
havaintoja edelleen vuosilta 2013-2017. 
 

Luonnonsuojelu 

Luonnonsuojelualueet  

Osayleiskaava-alueen lähettyvillä on Ahvenistonharjun 
luonnonsuojelualue, joka on lähialueelta vanhaa män-
tymetsää. Luonnonsuojelualue on perustettu 1995. 
Alueen lajistona on lehto-orvokki, imikkä, valkoleh-
dokki, kangasajuruoho, metsänätkelmä. Alue on mer-
kittävä ulkoilualue, osa kaupunkiseudun laajaa viher-
verkostoa, jyrkkiä paisterinteitä, syviä suppia, vain 
osa alueesta jätetään kokonaan metsänhoidon ulko-
puolelle; suojelualueen vierellä perinnebiotooppeja ja 
kulttuurihistoriallinen ympäristö 
  

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisten 

lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat  

Kaava-alueella tavattiin kaksi liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikkaa vuonna 2010: Koivikko ja jäähallin 
metsä. Vuosina 2011-2015 laji ei esiintynyt alueella, 
mutta liito-orava palasi jäähallin ja Valo-
koulutuskeskuksen metsään vuonna 2016 ja elinpiiri oli 
vahva edelleen keväällä 2017. Myös Koivikon ja jäähal-
lin väliseltä alueelta Uusi-Kuruntien varrelta tavattiin 
papanapuita keväällä 2017, joten latvusyhteys on 
tärkeä luoteeseen. 
 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita ei saa 
heikentää. Esiintymien välille on esitetty potentiaali-
nen latvusyhteys, jonka säilyttäminen on erityisen 
haasteellista Uusi-Kuruntien ympäristössä, mihin on 
suunniteltu mm. teollisuus- ja yritysalueiden laajenta- 
mista ja moottoritietä. Myös vuoden 2016 leveät hak-
kuut rautatien varrella heikensivät latvusyhteyksiä 
alueella.  
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Kuva 64. Liito-oravan kartoituskohteet keskusta-alueella. 

 

Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympä-

ristöt  

Alueella tavataan kaksi metsälain mukaista erityisen 
tärkeää elinympäristöä. Jäähallin kaakkoispuolelle 
sijoittuu luonnontilaisen kaltainen pieni puronvarsi ja 
Soppeenharjulle luonnontilainen suo. Puronvarteen 
sijoittuu pääosa myös liito-oravan reviiri. 
 

Linnustollisesti merkittävät alueet 
Ydinkeskustan linnustoselvitys on vuodelta 2010, min-
kä jälkeen uhanalaisuusluokitus on muuttunut. Vuoden 
2010 uhanalaisuusluokituksen mukaan alueella ei ta-
vattu uhanalaisia lajeja. Uuden vuoden 2015 uhanalai-
suusluokituksen mukaan keskustan alueella tavataan 
kaksi erittäin uhanalaista lajia eli nokikana ja räystäs-

pääsky. Lisäksi kirkonseudulla tavataan vaarantuneeksi 
luokiteltavaa tervapääskyä ja koko suunnittelualueella 
vaarantuneista lajeista hömötiaisella, varpusella ja 
viherpeipolla on useita reviirejä. Linnustollisesti mer-
kittävin alue on aivan kaava-alueen koilliskulman Suo-
jastenlahden kosteikkoalue, missä tavataan erittäin 
uhanalaisen nokikanan lisäksi vaarantuneeksi luokitel-
tavaa pajusirkkua ja naurulokkia. Uhanalaisista lajeis-
ta on havaintoja edelleen vuosilta 2013-2017. 
  

Paikallisesti merkittävät kohteet  

Paikallisesti merkittäviä ovat erityisesti Haaviston ja 
Rotikon läpi laskeva Tiikonoja sekä Aronrantaan laske-
va Pölhönoja, vaikka molemmissa kulttuurivaikutus on 
voimakas. Suojastenlahden eteläpuolella oleva Keijär-
ven rantametsä on merkittävä mm. tiheän, vaikkakin 
pinta-alaltaan pienen keltavuokkoesiintymän vuoksi. 
Rantametsässä on myös pienialainen luhta. Samoin 
Aronrannan eteläpuolinen ruohokorpimainen metsikkö 
on arvokas tervaleppineen. Se on osa myös Aronrannan 
lepakoiden saalistusaluetta. Teivaalanharju ja Pikku-
Ahvenistonharju ovat maakunnallisesti arvokkaita 
harjuja ja Teivaalanharju on maakuntakaavassa myös 
valtakunnalliseksi esitetty maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. Geologisten ja maisema-arvojen lisäksi 
harjujakso on myös luontoarvoiltaan merkittävä. Mui-
naisrannat, vanhat metsät, supat, kosteikkoalueet ja 
suot tuovat vaihtelua pinnanmuodoiltaan vaihtelevaan 
harjujaksoon. 
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3. TAVOITTEET 

3.1 Yleistavoitteet 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaavojen vuorovai-
kutusta sekä kohdistaa vaatimuksia kaavan sisältöön ja 
asiakirjoihin. Näiden pohjalta yleiskaavoituksen sisäl-
töä, laatua ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 39 §) asetetuilla 
yleiskaavan sisältövaatimuksilla on konkretisoitu lain 
yleistä tavoitetta, joilla on erityinen merkitys yleis-
kaavan laatimisessa. Sisältövaatimukset ohjaavat yh-
dessä maakuntakaavan kanssa yleiskaavan laatimista. 
Sisältövaatimukset määrittelevät osaltaan sen, mitä 
kysymyksiä yleiskaavassa tulee käsitellä ja ratkaista. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaa-
vaa laadittaessa on otettava huomioon: 
− yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja 

ekologinen kestävyys 
− olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksi-

käyttö 
− asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
− mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkolii-

kenteen ja kevyen liikenteen, sekä 
− energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukai-

seen järjestämiseen ympäristön, 
− luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä 

tavalla 
− mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri 

väestöryhmien kannalta 
− tasapainoiseen elinympäristöön 
− kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
− ympäristöhaittojen vähentäminen 

− rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonar-
vojen vaaliminen 

− virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 
 
Edelliset seikat on selvitettävä ja otettava huomioon 
siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoi-
te ja tarkkuus sitä edellyttävät. Lisäksi yleiskaava ei 
saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden 
haltijalle kohtuutonta haittaa. 
 
 

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla tarkenne-

taan maankäyttö- ja rakennuslain yleistavoitetta.  

Uudet valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet tulivat 

voimaan 1.4. 2018. Valtioneuvosto päätti valtakunnalli-

sista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä 

valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 te-

kemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista. 

 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja 
hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tue-
taan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyn-
tämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoi-
minnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyt-

tämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannol-
le. 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehok-
kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijai-
sesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupun-
kiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan 
alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalve-
luiden kehittämistä.  
 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimin-
tojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkolii-
kenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutet-
tavissa. 
 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toi-
mivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä 
varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -
palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kul-
jetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmu-
kohtien toimivuudelle. 
 
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkit-
tävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja 
kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoase-
mien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuu-
det. 
 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoite-
taan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien 
hallinta varmistetaan muutoin. 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 
 
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai 
riskit hallitaan muulla tavoin. 
 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemi-
kaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten 
järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuin-
alueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kan-
nalta herkistä alueista. 
 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuu-
den tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset 
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö 
sekä luonnonvarat 

 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta. 
 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymis-
tä. 
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
 
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä 
edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. 
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkit-
tävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saa-
melaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittä-
vien alueiden säilymisestä. 
 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen 
edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuuli-
voimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean 
voimalan yksiköihin. 
 
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta 
merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen 
tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteut-
tamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödyn-
netään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 
 
 

3.3 Maakuntakaavan tavoitteet 

Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valta-
kunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useam-
paa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita.  
 
Pirkanmaalla on voimassa vuonna 2017 hyväksytty 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukainen kokonaismaakuntakaava. 
Maakuntakaavan tavoitteet ovat tuoreessa maakunta-
kaavassa. Maakuntakaavassa on varattu maakunnan 
mittakaavassa asumisen, liikenteen, teknisen huollon, 
suojelun, virkistyksen, palveluiden ja yritystoiminnan 
kannalta pitkällä tähtäimellä tarpeelliset maa-alueet. 
Myös seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suur-
yksiköiden mitoitus ja sijoittuminen on esitetty maa-
kuntakaavassa.  
 
Maakuntakaavan voimaan tulon jälkeen Pirkanmaan 
liitto edistetään maakuntakaavan mukaisia strategisen 
maankäytön kehittämishankkeita. 
 

3.4 Tampereen kaupunkiseudun tavoitteet 

 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunni-
telman 2040 tavoitteet 

Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunki-
seudun kuntien ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman 
ylläpitämiseksi. Se perustuu kaupunkiseudun kokonai-
setuun ja voimavarojen tasapainoiseen käyttöön.  

 

 
Tavoitteet pohjautuvat valtuustojen vuonna 2010 hy-
väksymään rakennesuunnitelman 2030 tavoitekokonai-
suuteen, joka kuvaa millaista kaupunkiseutua halu-
amme rakentaa. Seutuhallitus asetti vuonna 2013 uu-
distettavalle rakennesuunnitelmalle seuraavat tavoit-
teet tarkempine sisältöineen: 
1.  Varaudumme väestön kasvuun 
2.  Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 
3.  Kehitämme keskustoja ja keskuksia 
4.  Parannamme asuinympäristön laatua ja monipuoli-

suutta 
5.  Vahvistamme elinkeinoelämän kasvua 
6.  Uudistamme liikkumisen tapoja 
7.  Parannamme palvelujen saavutettavuutta 
8.  Edistämme seudullisesti merkittävien hankkeiden 

toteutusta 
9.  Parannamme suunnitelman sitovuutta ja toteutta-

misen ohjelmointia 

 
Suunnitelma pohjautuu arvioon, jonka mukaan kau-
punkiseudulla on 480 000 asukasta vuonna 2040. Kasvu 
ohjataan täydentämään nykyistä yhdyskuntarakennet-
ta ja vahvistamaan joukkoliikenneväyliä. Tämä mah-
dollistaa liikkumisen tapojen uudistamisen. Suunni-
telmassa esitetään raideliikenteen seudullinen koko-
naisuus ja joukkoliikennejärjestelmän kytkemä kes-
kusverkko. Kasvuun varaudutaan noin 91 000 asunnon 
rakentamisella. Asumisen monipuolisuuteen ja asuin-
ympäristöjen laatuun kiinnitetään huomiota. Noin 70 
prosenttia asunnoista sijoittuu alueille, jotka tukeutu-
vat raitiotiehen ja lähi- tai taajamajunaan. Loput 
sijoittuvat keskusten välisiin nauhoihin ja alueille, 
jonne on järjestettävissähyvät joukkoliikennepalvelut.  

 

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 

Seutuhallitus hyväksyi 2010 Tampereen kaupunkiseudun 

ilmastostrategia 2030. Ylöjärven kaupunki hyväksyi oh-

jelman kaupunginvaltuustossa 22.4.2010 § 29. 
 

Ilmastostrategian päätavoitteena on kaupunkiseudun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Päästöjen 
vähennys tavoite vuonna 2030 on vähintään 40 % vuo-
den 1990 tasosta asukasta kohden laskettuna, jonka 
lisäksi tavoitteena on pyrkiä 30 % kokonaisvähennyk-
seen.  
 
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on tavoitteena 
vähentää ainakin 20 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 
1990 tasosta. Liikenteen ja maankäytön ratkaisut sovi-
tetaan yhteen. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on 25 
%. Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus on 25 %. 
 
Maankäytön osalta tavoitteena on, että uusi asutus 
sijoittuu ensisijaisesti kävely- ja joukkoliikenne-
vyöhykkeille. Ei merkittävää rakentamista autoriippu-
vaisille alueille. Keskimääräinen matkatuotos laskee. 
Päivittäiskaupan ja julkiset peruspalvelut sijoitetaan 
yhdyskuntarakenteen sisälle ja ne ovat saavutettavissa 
ilman omaa autoa. 
 
Uudet rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan A-
luokkaa. Matalaenergiarakentaminen yleistyy. Seudul-
la on määritelty yhteinen laatutaso uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.  
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Sähkönkulutus asukasta kohti on kääntynyt laskuun. 
Energiatehokkuus on parantunut nykytilasta 30 % vuo-
teen 2020 mennessä. 
 
Seudun jätehuolto- ja jätevesiratkaisuissa valitaan 
ilmastollisesti tehokkaat ratkaisut. Energiatehokkuus 
ja vähäpäästöisyys ovat tärkeitä hankintakriteerejä 
kaikissa hankinnoissa 2015 mennessä.  
 
Seutu on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntä-
misessä. Kuntien ostamasta sähköstä on vuonna 2015 
vähintään 60 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua 
sähköä. 
 
Elinkeinon osalta tavoitteena on, että Tampereen 
seutu on edelläkävijä energiatehokkuuden kehittäjä-
nä, valmistajana ja hyödyntäjänä. 
 

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen 
ohjelma 2030 

Seutuhallitus hyväksyi 2010 Tampereen kaupunkiseudun 

asuntopoliittinen ohjelman 2030. Ylöjärven kaupunki 

hyväksyi ohjelman kaupunginvaltuustossa 22.4.2010 § 28. 

 
Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteena on, että yli 
puolet seudun uusista asukkaista sijoittuisi Tampereel-
le ja loput kehyskuntiin. Tampereen suuren olemassa 
olevan asuntokannan takia väljyyskasvun vaikutus on 
suurempi. Jotta puolet seudun uusista asukkaista voi-
daan tavoitteen mukaisesti sijoittaa Tampereelle, 
tulee Tampereelle rakennettavien asuntojen osuus 
olla 60 prosenttia koko seudun asuntotuotannosta. 
 
Asuntopoliittisessa ohjelmassa varaudutaan 91 000 
uuden asukkaan lisäykseen kaupunkiseudulla vuoteen 
2030 mennessä. Kaupunkiseudulle varaudutaan raken-
tamaan kaikkiaan 71 700 uutta asuntoa, josta lähes 
puolet johtuu väljyyskasvusta ja poistumasta ja asun-
tovaraumasta. Kuntien vastuulla on luovuttaa riittä-
västi tontteja asuntotuotannolle huomioiden sekä 
talotyyppien että hallintamuotojen monipuolisuuteen 
kohdistuvat tavoitteet. Asuntojen ja tonttien hintojen 
nousua pyritään hillitsemään huolehtimalla riittävästä 
tarjonnasta. Kustannusten nousua voidaan torjua myös 
asuntopolitiikkaa tukevalla maapolitiikalla. 
 
Ylöjärven osalta varaudutaan 6 500 uuteen asuntoon 
vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 280 
uutta asuntoa vuodessa. Osuus kokoseudun asuntotuo-
tannosta on noin 9 %. Tämä tarkoittaa noin 830 000 
uutta kerrosalaneliömetriä asuntotuotantoon. Seudul-
linen tavoite on, että uusista asunnoista kerrostalo-
asuntoja on 47 prosenttia, rivitaloasuntoja tai muita 
kytkettyjä asuntoja 26 prosenttia ja omakotiasuntoja 
27 prosenttia. Ylöjärven tavoite on, että uusista asun-
noista kerrostaloasuntoja on 23 prosenttia, rivitalo-
asuntoja tai muita kytkettyjä asuntoja 27 prosenttia ja 
omakotiasuntoja 50 prosenttia.  
 
Laadullisena tavoitteena on monipuolistaa tuotettujen 
asuntojen jakautumista erilaisiin talotyyppeihin (ker-
ros-, rivi- ja omakotitaloihin) ja erilaisiin hallintamuo-
toihin (omistus-, vuokra-, osaomistus- ym. asuntoihin). 
Monipuolisille asuinalueille yhteisenä tavoitteena on 
arjen sujuvuus, joka tarkoittaa työpaikkojen, palve-
luiden ja virkistysalueiden hyvää saavutettavuutta. 

Asuinalueet sijoittuvat jo olemassa olevien tai edel-
leen kehitettävien vihervyöhykkeiden, rantareittien 
tai laajemmille viheralueille linkittyvien puistomaisten 
yhteyksien välittömään läheisyyteen. Asemakaava-
alueen ulkopuolista rakentamista vähennetään asteit-
tain. 
 
Ylöjärven tulee nostaa osuuttaan asuntotuotannossa 
koskien arava- ja vuokra-asuntoja sekä vastaavia koh-
tuuhintaisia vuokra-asuntoja. Myös muiden vastaavien 
asuntojen, kuten vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen, asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasun-
tojen osuutta tulee Ylöjärvellä kasvattaa.  
 

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräi-
lyn kehittämisohjelma 2030 

Seutuhallitus hyväksyi 23.5.2012 Tampereen kaupunki-

seudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 2030. 

Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman 

22.10.2012 § 421. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman keskeinen 
tavoite on, että kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräil-
lään merkittävästi nykyistä enemmän. 
 
Kaupunkiseudulla omaksutaan valtakunnalliset linjauk-
set kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseksi ja nostetaan 
kaupunkiseutu yhdeksi kävelyn ja pyöräilyn valtakun-
nalliseksi mallialueeksi. Joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn lisääminen on keskeinen keino ilmastomuu-
toksen hillitsemiseksi liikennejärjestelmätasolla. 
 
Tavoitteena on joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
yhteisen kulkutapaosuuden kasvattaminen vuoden 
2005 40 prosentista 50–60 prosenttiin vuoteen 2030 
mennessä. Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta omina liik-
kumismuotoina kasvatetaan ihmisten liikkumistottu-
muksissa, asenteissa ja päätöksenteossa, mikä samalla 
vaikuttaa rahoituksen jakaantumiseen kävelyn ja pyö-
räilyn eduksi.  
 
Strategisina tavoitteina ovat: 
− Asenteet ja liikkumistottumukset – Yhteinen halu 

kävelyn ja pyöräilyn aseman kohottamiseksi näkyy 
kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.  

− Yhdyskuntarakenne sekä maankäytön ja liikenne-
järjestelmän yhteensovittaminen – Yhdyskuntara-
kenteen tiivistämisen sekä maankäytön ja liiken-
nejärjestelmän yhteensovittamisen avulla palve-
lut ja työpaikat tuodaan kävellen ja pyöräillen pa-
remmin saavutettaviksi.  

− Infrastruktuuri – Kaupunkiseudulla on rakennetun 
alueen kattava, korkea-tasoinen ja kaikkia käyttä-
järyhmiä palveleva kävelyn ja pyöräilyn verkko. 

 
 

3.5 Ylöjärven kaupungin tavoitteet 

Kaupunkistrategia 

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.11.2014 

kaupungille uuden tulevaisuudensuunnitelman eli strate-

gian, joka on nimeltään ”Ylöjärvi 2024 – Hyvässä kunnos-

sa”.  
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Kaupunkistrategia on Ylöjärven kaupunginvaltuuston 
hyväksymä, ylin kaupungin toimintaa, valintoja ja 
tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja. Se ker-
too kaupunginvaltuuston näkemyksen Ylöjärven tär-
keimmistä tavoitteista tulevina vuosina.  
 
Visiossa määritettyä hyvää kuntoa Ylöjärvi tavoittelee 
kuuden toisiinsa vaikuttavan strategiakärjen kautta. 
Kärjet ovat Aktiivinen yhteistyö, Hyvinvoiva ylöjärve-
läinen, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorgani-
saatio, Tasapainoinen talous ja Toimiva kaupunkira-
kenne. 

 
Toimivan kaupunkirakenteen tavoitteita on kirjattu 
seuraavasti:  

 
Toimivalla kaupunkirakenteella kanavoidaan asukas-
määrän ja elinvoiman kasvua kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan. Kaupunki varautuu MAL-
sopimuksen mukaiseen kasvuun. 
 
Toimivassa kaupunkirakenteessa työpaikat, asunnot, 
palvelut ja virkistysalueet ovat joustavasti saavutetta-
vissa joukkoliikenteelle, kävellen ja pyöräillen. Tämä 
edistää pitkällä tähtäimellä terveyttä ja säästää kus-
tannuksia. Yhdyskuntarakenne on sekoittunut eli toi-
minnot ovat toistensa lomassa tarkoituksenmukaisessa 
suhteessa, mikä luo pohjan yritysten ja asukkaiden 
sijoittumiselle sekä hyvälle ja turvalliselle arjelle. 
Katuraitiotien toteutumista edistetään ja se huomioi-
daan suunnittelussa. Luonnonsuojelualueet ja kansal-
lispuistot nähdään kehitettävänä voimavarana. 
 
Toimivaa kaupunkirakennetta valmistellaan aktiivisesti 
ja tiiviisti seutu- ja maakuntatasollatiiviissä yhteis-
työssä. Suunnittelun suunta on kaupunkirakenteen 
tiivistäminen perustuen kaupunkiseudun väestön kas-
vuennusteisiin. Kaupunki harjoittaa aktiivista maapoli-
tiikka ja hankkii määrätietoisesti maata kasvusuunnis-
ta. Pääkasvusuunnat strategiakaudella ovat ensisijai-
sesti keskusta ja sen tiivistäminen, Siltatien tiivis 
pientaloalue ja Metsäkylän pientaloalue. Haja-
asutusalueella edistetään palvelujen säilymistä kylien 
ja taajamien suunnittelun kautta kaupunkimaisen 
asumisen vaihtoehdoksi. Työpaikka-alueina kehitetään 
ensisijaisesti Kolmenkulman, Teivo II:n, Siltatien ja 
Elovainion alueita. Alueiden suunnittelussa pyritään 
ensisijaisesti laatuun ja toimivuuteen. 
 

Alustavat tavoitteet 

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.10.2010 osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman tavoitteet sekä 21.2.2011 suunnit-

telukilpailun alustavat tavoitteet ja suunnitteluohjeet. 

 
Osayleiskaavamuutoksen laadinnan ensisijaisena ta-
voitteena on löytää periaatteet noin 45 000 asukkaan 
kaupungin ydinkeskustan kehittämiselle pitkällä täh-
täimellä (vähintään 30 vuotta). Tämä on tarkoitus 
toteuttaa nykyistä rakennetta täydentämällä, uudis-
tamalla ja laajentamalla. Kaavalla mahdollistetaan 
ydinkeskustan palveluverkon monipuolinen kehittämi-
nen niin kaupallisten kuin kunnallisten sekä vapaa-
ajan palveluiden osalta. Kaikkia kaupunkilaisia palve-
levat keskeisimmät palvelut osoitetaan kaupunkikes-
kustaan. Keskustan elinvoimaisuutta ja monipuolisuut-
ta tuetaan myös asuntoja ja työpaikkoja lisäämällä.  

 
Keskeisiä tavoitteita: 
− Keskustan eri osa-alueita yhdistetään eheyttämäl-

lä ja tiivistämällä nykyistä rakennetta.  

− Keskusta suunnitellaan elinvoimaiseksi, omalei-
maiseksi ja paikalliset olosuhteet huomioon otta-
vaksi. 

− Keskusta-alueesta muodostuu arkkitehtuurin kan-
nalta korkeatasoinen rakennettu ympäristö. 

− Asuinrakentaminen on pääosin kerrostalovaltaista 
ja kaupunkimaista. 

− Luodaan ydinkeskustaan kävely-ympäristöä ja ym-
päristöä, joka mahdollistaa kulkemisen jalan ja 
polkupyörällä palveluihin ym.  

− Luodaan mahdollisuudet erilaisten julkisten tilo-
jen toteuttamiseen, kuten kävelyalueet, torit ja 
leikkipaikat.  

− Tulevaisuuden joukkoliikenteen mahdollisuudet 
turvataan osoittamalla keskustaan lähijunaliiken-
teelle asema ja sen yhteyteen riittävät liityntä-
alueet pysäköintiin autoille ja pyörille. Myös linja-
autoliikenteen liityntäyhteydet otetaan huomi-
oon.  

− Keskustasta suunnitellaan rakenteellisesti ja toi-
minnallisesti energiataloudellinen. 

− Suunnittelutyön aikana selvitetään keskeisten 
asuin- ja yritystoiminnan alueiden muuttaminen 
kerrostalovaltaisiksi alueiksi. 

− Soppeenmäkeä kehitetään edelleen pienemmän 
erikoiskaupan ja palvelujen liikekeskuksena yhte-
näisenä kokonaisuutena Elovainion rinnalla. Kir-
konseutu toimii väljempänä hallinnon ja kulttuu-
rin keskustan osana. Elovainio kehittyy pinta-
alaltaan suurten palvelurakennusten ja työpaikka-
rakentamisen alueena.  

− Lähijunaliikenteen aseman yhteyteen varataan 
tilaa palveluille ja Elovainion puolella olevat 
kenttävaraukset siirretään muualle.  

− Kevyenliikenteen verkostoa täydennetään siten, 
että asemanseudulle, kouluihin, päivittäis- ja eri-
koistavarakauppoihin, vapaa-ajanpalveluihin ja 
joukkoliikennepysäkeille on hyvät kevyenliiken-
teen yhteydet.  

− Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja virkistysalueet 
säilytetään ja otetaan huomioon. 

− Keskustassa asuville turvataan riittävät viher- ja 
virkistysalueiden verkostot sekä yhteydet laa-
jemmille virkistysalueille.  

− Harju ja rannat säilytetään virkistyskäytössä. 
− Maisemallisesti arvokkaat alueet otetaan huomi-

oon. 
− Alueen taajama- ja maisemakuvaa parannetaan. 
− Luontoselvitysten mukaiset arvokkaat alueet tur-

vataan. 
− Pohjavesialueet ja pintavedet suojellaan sekä 

alueen hulevesien käsittelyyn kiinnitetään erityis-
tä huomiota.  

− Rautatien ja valtakunnallisten pääteiden (Vaasan-
tie, Uusi-Kuruntie) melu- ja tärinähaitat ehkäis-
tään riittävästi. 
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Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Prosessin aikana luovuttiin lähijunasta raideliikenteel-
lisenä ratkaisuna. Kaupunkiraitiotie todettiin sopivan 
paremmin Ylöjärven raideliikenneratkaisuksi. 
 
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet muuttuivat 
kaavoitusprosessin aikana. 
 
Valtatie 3 yleissuunnitelma valmistui, ja sen tavoitteet 
asetettiin yleiskaavaan. 
 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 tuli voimaan 
29.5.2017. Maakuntakaavan tavoitteet muuttuivat 
osayleiskaavaprosessinaikana. 

 
  
 

Osallisten tavoitteet 

Luonnosvaiheen palautteen myötä osayleiskaavan 
mitoitustavoitteita laskettiin sekä merkittiin selvitys-
alueiksi alueita joiden maankäytön toteuttamiskelpoi-
suutta ei vielä tässä vaiheessa pystytty varmistamaan. 
 
Lisäksi luonnosvaiheen jälkeen kaava-alueesta rajat-
tiin Soppeenmäen teollisuusalueen Soppeentien etelä-
puoleinen alue kaava-alueen ulkopuolelle. 
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4. VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU 

Osayleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
vaihtoehtotarkastelu tehtiin suunnittelukilpailun ja 
sen jälkeisen jatkokehittämisen yhteydessä. 
 

4.1 Suunnittelukilpailu 

Ylöjärven kaupunki järjesti kutsukilpailun ydinkeskus-
tan osa yleiskaava-alueesta. Ylöjärven ydinkeskustan 
vaativien lähtökohtien ja tulevaisuuden haasteiden 
yhteen sovittaminen edellytti laajempaa tarkastelua. 
Haasteellisuus voi olla myös mahdollisuus, uusien nä-
kökulmien avautumisen paikka. Suunnittelukilpailulla 
etsittiin maankäytön uusia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. 
Kilpailuratkaisun pohjalta vertailtiin vaihtoehtoisia 
maankäytön ratkaisuja ja käytiin yleistä keskustelua 
sekä valmisteltiin lopullinen osayleiskaava. 

 
Ylöjärven kaupunki järjesti kutsukilpailun ydinkeskus-
tan osayleiskaava-alueesta. Kutsukilpailun tavoitteena 
oli suunnitella ja ideoida korkeatasoinen Ylöjärven 
ydinkeskustan maankäytön ratkaisu, joka tukee kes-
kustan elinvoimaisuutta. Kilpailun tuloksien perusteel-
la on tarkoitus laatia ydinkeskustan osayleiskaavan 
muutos. Määräaikaan 4.2.2011 jätettyjen, valintakri-
teerit täyttävien ilmoittautumistarjousten pohjalta 
valittiin kutsukilpailuun kolme osallistujaa referens-
sien pohjalta ja yksi osanottaja arpomalla. Kaupungin-
hallitus hyväksyi 21.2.2011 kilpailun alustavat tavoit-
teet, suunnitteluohjeet, arvostelu perusteet ja jatko 
toimenpiteet sekä palkintolautakunnan kokoonpanon.  
 
Suunnittelukilpailun kilpailuaika oli 19.4. – 19.8.2011. 
Kilpailun tulos ja voittaja julkistettiin 9.11.2011. Pal-
kintolautakunta valitsi voittajaksi Arkkitehtitoimisto 
Harris-Kjisik Oy:n ehdotuksen ”Ylös, ulos ja lenkille”. 
Lautakunnan mukaan ehdotus on selkeä ja tavoitteel-
linen ja siinä on voimakas kaupunkikuvallinen ja -
rakenteellinen ote.  
 
Kilpailutyöt esiteltiin samana iltana valtuustoinfossa. 
Avoin yleisötilaisuus kilpailu töiden sisällöstä järjes-
tettiin 14.11.2011. 
 

4.2 Vaihtoehdot 

Suunnittelukilpailun pohjalta valmistui neljä maankäy-

tönvaihtoehtoa: Akseli, Kunnari, Yes we can ja Ylös, ulos 

ja lenkille. 

 

Akseli 

Tekijä:  Arkkitehdit LSV Oy  

Timo Veijonsuo, arkkitehti SAFA  

Avustajat:   Samppa Hannikainen, arkkitehti SAFA; 

Kalle Mälkki, arkkit.yo; Anniina Lähteen-

korva, suunnitteluassistentti 

Asiantuntijat: Jenni Karjalainen / SITO Tampere Oy 

(liikennesuunnittelu) Katja Koskela / San-

tasalo Ky (keskustapalvelujen konsultoin-

ti) 

 

 

 
Kuva 65. Yleissuunnitelma 

 
Vaihtoehdon tavoitteena oli, että keskustarakenne 
tiivistetään kaupunkimaisemmaksi siten, että Ylöjär-
velle sopiva rakentamisen tehokkuus ja mittakaava 
yhdistyy tasapainoisesti kaupunkirakennetta väljentä-
viin ja viihtyisyyttä lisääviin puisto- ja viheralueisiin. 
Keskustarakenteen uudistus ja täydentäminen perus-
tuu kulkuyhteyksien parantamiseen eri kaupunginosien 
välillä. Ekologisuudelle ja kestävälle kehitykselle 
muodostetaan realistisia toteutusmahdollisuuksia. 
Vaikka tehokas rakentaminen edellyttää paljon pysä-
köintipaikkoja, pyritään pääosa autopaikoista sijoit-
tamaan maanvaraisille autopaikoille.  
  
Vaihtoehdossa kaupungin uusi pääkeskusta sijoittuu 
pääosin rakentamattomalle alueelle rautatien mo-
lemmille puolille nykyisten kaupunginosien keskelle. 
70-luvun elementtitaloalue Kuruntien länsipuolella 
puretaan.  
 
Uusi, radan alittava kävelyakseli sijoittuu Elovainion, 
Kirkonseudun ja Soppeenmäen väliin, jolloin muodos-
tuu kaikki keskustan osat yhdistävä jalankulku- ja 
kevytliikenneverkosto, joka risteää eritasoisesti isoim-
pien liikenneväylien kanssa. Uudet keskustakorttelit 
sijoittuvat tiiviisti kävelyakselin varrelle. Uudesta 
keskustasta muodostuu jalankulkupainotteinen. Ajo-
neuvoyhteydet saadaan johdettua ympäröivien kau-
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punginosien vanhoilta kaduilta ulkosyöttöisesti. Uuden 
keskustan pääkulkuväylä, kävelyakseli koostuu eriko-
koisten ja -muotoisten aukioiden ja puistikoiden sar-
jasta, joten sen kaupunkikuvallinen olemus on moni-
muotoinen, ja ennen kaikkea kaupunkimaista, selkeäs-
ti rajautuvaa ja jäsentyvää ympäristöä muodostava.  
 

 
Kuva 66. Vaihtoehdon liikenneverkko 

 
Uuden pääkeskustan ytimeen sijoittuu radan molem-
mille puolille ulottuva asemakeskus, joka sisältää ison 
kauppakeskuksen, sen yhteyteen kuuluvan matkakes-
kuksen asemineen, ja uuden lukion. Asemakeskus si-
joittuu keskustaympäristön liikenteelliseen solmukoh-
taan, joten kaikki liikennemuodot kohtaavat asema-
keskuksen kohdalla. Linja-autoterminaali sijoittuu 
kauppakeskuksen ulokemaisen siiven alapuolelle.  
 

 
Kuva 67. Keskustarakenne 

 
Keskustaympäristöä on vahvistettu ja täydennetty 
neljällä uudella asuinalueella, jotka kaikki sijoittuvat 
kävelyetäisyydelle asemakeskuksesta. Korttelit ovat 
keskustamaisen tiiviitä, mutta kuitenkin mittakaaval-
taan pikkukaupunkimaisia. Rakennukset ryhmittyvät 
keskustamaisen rajaavasti melulta suojaavan autotto-
man ja puistomaisen sisäpihan ympärille. Kerrostalo-
jen keskikerrosluku on 4, mikä vahvistaa tavoiteltua 
keskustaidentiteettiä. Rantaan sijoittuva alue on mit-
takaavaltaan huvilamainen ja esikaupunkimaisempi, ja 
siihen sisältyy katettuja halliautopaikkoja. Kuruntien 
länsipuolinen alue on painotukseltaan ekologinen ja 
vähäautoinen.  
 

 
Kuva 68. Havainnekuva asuinkorttelista 

 
 
Uudet keskustamaiset ja useampikerroksiset kauppa-
keskukset sijoittuvat kävelyakselin varrelle. Liikera-
kennusten näyteikkunat ja sisäänkäynnit suuntautuvat 
kävelyakselille, mikä muodostaa akselista vilkkaan ja 
hyvin valaistun keskustan pääkauppakadun Jyväskylän 
ja Keravan tyylisesti. Kerroksiin voi sijoittua palveluita 
sekä kaupallisia että julkisia mm terveyspalveluita 
sekä viihde- ja vapaa-ajan palveluita. Kauppakeskus-
ten läpi muodostetaan sisäisiä yhteyksiä pääkävelyak-
selin rinnalle vaihtoehtoiseksi kävelyakseliksi keskus-
tan läpi.  

 
Kuva 69. Havainnekuva 

 
Kilpailuehdotuksessa esitetty uudisrakentamisen mää-
rä on 254 000 k-m2, joka on keskitetty keskustan ase-
manseudun lähiympäristöön.  Tästä liike-, toimi- ja 
palvelutiloja on 128 000 k-m2 ja asumisen osuus on 126 
000 k-m2. Asukasmääräksi saadaan 2 500 asukasta, kun 
laskennallisena mitoituslukuna käytetään 50 
m2/asukas. Ehdotuksessa on keskustaympäristön pysä-
köinti pääosin maanvaraista; radan varren pysäköinti-
alueita käytetään myös vuoropysäköintiin. Kuruntien 
varteen on esitetty pysäköintilaitoksen toteuttamista. 
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 Jyrki Iso-Aho, arkkitehti SAFA,  Matti 

Heikkinen, arkkitehti, Milja Lindberg, 
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Asiantuntijat: Soile Heikkinen / Virearc (maisemasuun-

nittelu), Seppo Karppinen / SITO Oy (lii-

kennesuunnittelu), Tuomas Santasalo / 

Santasalo Ky (keskustapalvelujen konsul-

tointi) 

 

Ehdotuksen yleisteema on ”moderni puutarha-
kaupunki”. Kaupunkirakenteellinen ydintehtävä 
on ”ykköspesän” luominen, pesäpalloterminolo-
giaa lainaten.  
 

 
Kuva 70. Yleissuunnitelma 

  
Moderni ja kestävä puutarhakaupunki on ekologinen, 
kevyt ja joukkoliikennepainotteinen ja monimuotoises-
ti luonnonläheinen sekä toiminnallisesti ja kulttuuri-
sesti omaehtoinen. Tämä tarkoittaa, että:  
− ydinkeskusta on tiivis ja toiminnallisesti sekoittu-

nut; kauppakeskuksen lisäksi on kivijalka ja erilli-
siä toimitiloja,  

− raideliikenneasemalle on mahdollisimman sujuvat 
yhteydet jalan ja pyöräillen tai liityntäliikennettä 
käyttäen,  

− puistot ja viheralueet muodostavat jatkuvan ver-
koston, jota bulevardit ja kävelyraitit täydentä-
vät, 

− edistetään paikallistaloutta tarjoamalla yrittäjä-
tontteja, monimuotoista t0im1- ja liiketilaa, vil-
jelymaata jne., 

− edistetään "esikaupunkiviljelyä": palstat, siirtola-
puutarhat, asuntokohtaiset puutarhat ja ulkotilat, 
lähiruokatori, 

− vaalitaan maaseutuperintöä: rakennettu kulttuu-
riympäristö, ratsastuskeskukset ja kotieläintilat 
jne., 

− monipuolistetaan talo- ja asuntotypologiaa: 
townhouse-kaupunkivillat, terassitalot, yhteisöa-
suminen, viljelytontit jne., 

− lisätään urbaania vehreyttä: viherkatot, viherjul-
kisivut, hulevesien hallinta jne., 

− vahvistetaan paikkaidentiteettiä niin kaupunki- ja 
ympäristökuvan kuin julkisten tilojen verkoston 
suhteen. 

 
Ykköspesä eli ”Junakeskus” kokoaa kokonaisuuden 
kolmesta nykyisestä hajakeskittymästä. Se sijoittuu 
kotipesän (”Ylökeskus” kaupungintaloineen, kirkkoi-
neen ym.), kakkospesän (”Elokeskus” palvelu- ja työ-
paikkakortteleineen ym.) ja kolmospesän (’Alakeskus’ 
eli Soppeenmäki kauppa- ja terveyspalveluineen ym.) 
väliin. Pesien väliset juoksulinjat muodostavat sisäk-
käisiä lenkkejä ja kehiä - tärkeänä kilpailutehtävänä 
onkin ”lähtöpolun” muodostaminen kotipesäistä yk-
köspesään (asemalle) ja edelleen kakkoseen, kolmo-
seen ja kotiin. Pesien väliset etäisyydet huomioon 
ottaen polut eivät voi puhtaasti kevyen 
liikenteen väylinä tulla riittävän eläviksi ja vetovoi-
maisiksi, joten niistä luodaan jalankulkupainotteiset, 
toiminnallisesti monipuoliset keskustabulevardit. 

 
Toiminnallinen ja ympäristöllinen identiteetti vaihte-
lee osa-alueittain, eheän kokonaisuuden puitteissa: 
Kotipesä (kuntakeskus ja pohjoiset alueet) on ensisi-
jaisesti sopeuttavan ja eheyttäväin täydennysraken-
tamisen aluetta. Uusi lukio tulee kirjaston yhteyteen, 
kulttuuri-/viljelypuiston laidalle. Rantavyöhykettä 
kehitetään entistä aktiivisempaan virkistyskäyttöön 
rantapolkuineen ja lisätään myös vedenläheistä asu-
mista. 
 

 
Kuva 71. Havainnekuva. 

 
Ykköspesä (asema ja keskeiset alueet radan varrella) 
on voimakkaan uudisrakentamisen aluetta. Aseman ja 
uuden koulukeskuksen väliin sijoittuu kauppakeskus ja 
kaupunkikuvassa erottuva toimitilarakennusten "sel-
kä". Radan molemmin puolin ovat tiiviit asuinkorttelit 
kivijalkapalvelutiloineen. Keskustan jalankulku painot-
teiselta pääväylältä, ”Lähtöpolulta” vie useat reitit 
kansikukkulan rinteitä alas rantaa kohti, johon sijoite-
taan uusi urheilu-/jäähalli sekä liikunnan ja vapaa-
ajanulkotoiminnot. 
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Kakkospesä (Elon kauppakeskus ja läntinen sektori) on 
palvelu- ja toimitilapainotteinen. Tilaa vievän kaupan 
ohella sinne sijoittuvat mm. vapaa-ajan keskus talvi-
puutarhoineen ja hotelleineen sekä laajahko yritys-
puiston ja puutarhakaupungin yhdistelmä. Soppeen-
mäen teollisuusalue jää edelleen monimuotoiseksi 
työpaikka-alueeksi, mutta pidemmällä tähtäyksellä 
alue voi vaiheittain muuttua palvelu- ja jopa asumis-
käyttöön. Muutoksen varaudutaan suosimalla dynaami-
sia ns. autotalli- ja nyrkkipajayrityksiä, joita tukee 
pieni yhteispalvelu- ja yrityshautomokeskus. 
 
Kolmospesä (Soppeenmäki ja kaakkoissektori) on varo-
vaisen ja vaiheittaisen täydennysrakentamisen vyöhy-
kettä. Keskeisiä periaatteita ovat terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen luominen, yhteyksien parantaminen 
rannoille ja harjulle, palvelu- ja keskusta-asumisen 
lisääminen, kauppakeskuksen kehittäminen, pientalo-
alueen omaehtoinen uudistuminen ja 
pääliikenneväylien "kesyttäminen" eri keinoin (liikku-
mismiljöö, katutila, melusuojarakentaminen jne.). 
Soppeenmäestä rakennetaan edustava portti Tampe-
reen suunnasta. 

 
Kuva 72. Kuruntie on puistokatu. Townhouse-korttelit ja 
puuryhmät rajaavat katutilaa. 

 
Liikennejärjestelmä suosii julkistaja kevyttä liikennet-
tä. Asemalle on sujuvat yhteydet kaikista suunnistaja 
eri liikkumisen muotoja käyttäen. Kaksi liityntäbussien 
kiertoreittiä tuo matkustajat eri puolilta keskustaaja-
maa aseman eteen; saattoliikennettä ja lyhytaikaista 
pysäköintiä varten on alueet asemalaiturin pohjois-
päässä. Varsinaiselle Iiityntäpysäköinnille esitetään 
läheisistä pysäköintilaitoksista tarvittava määrä (esim. 
200 ap.). Nykyistä Vaasantietä rauhoitetaan kaupun-
kimaiseksi pääkaduksi lisäämällä liittymiä, tilaa muo-
dostavaa rakentamista, keskikaistaistutuksia jne. Osin 
sisäkkäiset keskustakehät ja niiden lävistäjät erottuvat 
poikkileikkauksiltaan, katutiloiltaan ja maisemoinnil-
taan. Kevyttä liikennettä priorisoidaan. Kauppakeskuk-
sissa ja tiiviillä asuntoalueilla autopaikat ovat pääosin 
laitoksissa, kellareissa tai kansien alla, pientalovaltai-
silla alueilla pihoilla, katujen varsilla tai asuntojen 
yhteydessä. 
 
Toimintojen alueellisesti profiloitunut sekoittaminen 
luo sekä kokonais- että paikallistasolla monimuotoista 
kaupunkielämää ja -kuvaa: 
 

 
Kuva 73. Kaavarunko ja liikenneverkkokaavio 

 
Asuminen: helminauharakenteen hengessä sijoitetaan 
1 km etäisyyden sisälle asemalta uutta, erityyppistä 
asumista mahdollisimman paljon. Perinteisiä asunto-
tyyppejä täydentävät terassitalot, kaupunkihuvilat, 
tiivis-matala-variaatiot, sekatalot ja hybridiratkaisut 
ym. Erityisesti veden, harjun ja keskusviheriöiden 
tuntumaan lisätään asumista, muualla edistetään uu-
distavaa täydennysrakentamista ko. alueiden ominais-
piirteiden ehdoilla. Olevia kerrostalokortteleita voi-
daan kohentaa ja tiivistää lisärakennuksin ja korotuk-
sin, esim. sijoittamalla pysäköinti pihojen alle tai 
laitoksiin. 
 
Kaupalliset palvelut: "pesiä" kehitetään niiden omi-
naispiirteiden mukaisesti siten, että kunkin kohdalla 
painopiste suunnataan keskihakuisesti muiden suun-
tien jäädessä sekundaarisempaan asemaan; "pesien" 
välisten bulevardien varsille monipuolisesti kaupallisia 
ja julkisia palveluja sekä asumista ja työpaikkoja. 
 
Julkiset palvelut sijoitetaan pääsääntöisesti bulevar-
dien ja viherreittien väliin siten, että ne ovat helposti 
eri liikkumismuodoin saavutettavissa ja paikkaidenti-
teettiä luomassa. Uudessa keskustarakenteessa valmis-
tuva koulukeskus sijaitsee kuin hämähäkki verkossaan 
ja paikasta kehitetään aktiivinen palvelukokonaisuus. 
Uusi lukio rakennetaan kirjaston pohjoispuolelle vah-
vistamaan Kuruntien kulttuuriviritteistä akselia. Ter-
veyskeskuksen ympäristöä täydennysrakennettaan 
monipuoliseksi hyvinvoinnin ja palveluasumisen alu-
eeksi, josta on hyvät yhteydet ranta- ja harjumaise-
mien liikuntapaikkoihin ja ulkoilureitteihin. Lasten 
päiväkodit toteutetaan pääsääntöisesti asuinkorttelei-
den puitteissa. 
 
työpaikat nykyinen intensiivinen yritystoiminta antaa 
pohjaa uusien toimitilojen kasvulle - mahdollisuuksien 
mukaan asumiseen ja kaupallisiin palveluihin integroi-
den (mm. "mikrotalouden vyöhykkeet”). Elosolmusta 
tulee Vaasan moottoritien rakentamisen myötä yksi 
Tampereen seudun parhaiten saavutettavia paikkoja. 
Liittymälle ja sen ympäristölle luodaan 
selkeästi tunnistettava, kaupunkimainen hahmo. 
 
Virkistys: puutarha- tai puistokaupunkimaisuuden tär-
keimpiä periaatteita on viherreitistöjen ja -
alueidenjatkuvuus. Kaikki asuinalueet kytkeytyvät 
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toisiinsa, palveluihin ja ulkoiluvyöhykkeisiin. Aktiivisen 
liikunnan paikkoja on joka "pesässä". 
 
Kaupunkikuva muodostuu edellä kuvattujen tekijöiden 
yhteisvaikutuksista ja määrätietoisesta arkkitehtoni-
sesta konseptista. Ylöjärven keskustasta tulee tunnis-
tettava paikka ohikulkijoille, alueelle saapuville ja 
ennen kaikkea ylöjärveläisille. Keskustan keskeisiä 
elementtejä ovat luonnon elementtien (järvi, harju, 
viljelyalueet) läsnäolo, asutuksen selkeät reunat ja 
kiintopisteet sekä monimuotoinen tilallinen rakenne 
sisältä koettuna. 
 
Vaiheittain rakentamisen joustavuus on välttämätöntä 
tämänkaltaisessa hankkeessa. Eri osahankkeet ja alu-
eiden uudistamiset voidaan toteuttaa toisista pitkälti 
riippumatta, tarpeiden ja resurssien mukaan. Asema 
ja sen lähiympäristö muodostaa ainoana laajan projek-
tin, joka on toteutettava yhtenäisen suunnitelman ja 
merkittävän kynnysinvestoinnin puitteissa, mutta se 
voidaan joustavasti rakentaa vaiheittain. 
 
Kilpailuehdotuksessa esitetty uudisrakentamisen mää-
rä on 940 000 krs-m2. Tästä liiketiloja on 150 000 krs-
m2, toimistotiloja 130 000 krs-m2, teollisuustiloja 180 
000 krs-m2 ja julkisia palvelutiloja 30 000 krs-m2. 
Asumisen osuus on 450 000 krs-m2. Asukasmääräksi 
saadaan 9 000 asukasta (mitoituslukuna 50m2/asukas). 
Ehdotuksessa on pysäköinti pääosin laitoksissa ja piha-
kansien/rakennusten alla; maanpintapaikat palvelevat 
liityntä- ja saattoliikennettä sekä ydinkeskustan reu-
na-alueen kortteleiden pysäköintiä. 
 

 

Yes we can 
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Ratkaisun keskeisenä tavoitteena on nykyisen osa-
aluemaisen rakenteen eheyttäminen ja liikenneväylien 
muodostaman kaupunkirakenteellisen tyhjiön myön-
teinen kehittäminen. Toinen keskeinen tavoite on 
toteuttaa Ylöjärvelle uusi, viihtyisä, jalankulkupainot-
teinen ydinkeskusta, joka pystyy ylläpitämään katta-
vaa palvelutarjontaa ja joka hyödyntää lähijunaliiken-
teen asemaa.  

 
Kuva 74. Yleissuunnitelma 

 
Keskusta-alueen eheyttämiseksi ratkaisussa esitetään 
liikenneverkkoon merkittäviä muutoksia. Vaasantie 
linjataan uudelleen siten, että se kulkee rautatien 
vieressä. Ratkaisulla poistetaan peräkkäisiä kaupunki-
rakennetta halkovia liikennekäytäviä. Ratkaisulla va-
pautuva tila hyödynnetään keskustarakentamiseen, 
jolloin Elovainio liittyy eheästi Soppeenmäen keskus-
taytimeen. Uudistuksen yhteydessä valtatien 3 ja Vaa-
santien risteysalue voidaan toteuttaa uudelleen ja 
järjestää enemmän tilaa korttelialueille. Vaasantie 
muuttuu katumaisemmaksi kaupunkibulevardiksi, jolle 
voidaan järjestää tiheämmin risteyksiä. Tämän mah-
dollistaa tien statuksen muutos vt 3:n uudistumisen 
myötä. Elovainion alueen kehityksen painopiste on 
edelleen enemmän tilaa vievien kaupan ja palvelujen 
tarjonnassa. Pidemmällä aikavälillä Vaasantie voitai-
siin linjata radan viereen myös ydinkeskustan itäpuo-
lella. Tämä vapauttaisi Keijärven rannan tuntumaan 
rakennuspaikkoja tehokkaalle asuinrakentamiselle.  

 
Kuva 75. Keijärven rannan uutta asuinrakentamista. 

 
Tulevaisuuden merkittävä uudistus on lähijunaliiken-
teen aseman rakentaminen keskustaan. Soppeenmäen 
nykyisestä väljästä liikekeskustasta kehitetään lähiju-
na-asemaan tukeutuva Ylöjärven kaupungin ydin, jossa 
on pieni kävelykeskusta toreineen sekä paljon asukkai-
ta palvelujen äärellä. Elinvoimainen ydin edistää kes-
kustahakuisen kaupan säilymistä Ylöjärvellä ja palve-
lujen tarjonnan monipuolisuutta. Keskustan kortteleis-
sa toiminnot yhdistyvät Keskustahakuisen kaupan tilo-
jen ollessa asuinkortteleiden kivijalkakerroksissa. 
Kauppakeskus toteutetaan kauppahallityyppisenä rat-
kaisuna, jossa kaupan tilat ulottuvat useiden kortte-
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lien kivijalkaan. Lähijunaliikenteen asema sijoittuu 
kävelykeskustan äärelle siltayhteyksien kohdalle. Uu-
det siltayhteydet ja lähijunaliikenteen liityntä-
pysäköinti muodostavat mahdollisuuden tarjota eheitä 
matkaketjuja, jolloin vaihto liikennemuodosta toiseen 
on helppoa. Pysäköinti ydinkeskustan kortteleissa on 
laitoksiin tukeutuvaa. Liityntäliikenteen ja kaupallis-
ten palvelujen pysäköintitilat yhdistetään molemmin 
puolin rataa keskustakortteleissa. Asuinrakentaminen 
keskusta-alueella muodostaa selkeästi rajattuja piha-
piirejä ja umpikortteleita, jotka ovat myös energiata-
loudellisesti tehokkaita.  
 

 
Kuva 76.Kuruntien silta linjataan uudelleen ja muodos-
tuvaan ytimeen kehitetään pieni kävelykeskusta 

 
Ydinkeskusta liitetään jatkossa rantaviivaan. Keskus-
taytimen pohjoinen puoli liittyy Soppeenmäkeen uu-
den kevyen liikenteen katetun yhteyden kautta hyö-
dyntäen nykyisen sillan paikkaa. Keskustan rantaan 
liittyvät korttelit muodostavat vapaa-ajan palvelujen 
ankkurin kaupankäynnin ankkurin rinnalla. Asemaan 
liittyvään rantakortteliin esitetään hotellia ja päivä-
kylpylää terveyspalveluineen sekä kulttuurin ja viih-
teen tiloja. Vapaa-ajanpalvelut ovat Tampereen suun-
nasta helposti saavutettavissa junayhteydellä. Rantaan 
rakennetaan uusi rantapromenadi ja rantapuistoon 
sijoittuu oleskelupaikkoja, ulkoilma-uimala ja hiekka-
ranta. Myös rantakortteleihin sijoittuu suuri määrä 
asuntorakentamista. Tavoitteena on pienentää liiken-
neväylien aiheuttamaa kaupunkirakenteen jakoa ra-
kentamalla lähemmäksi Vaasantietä ja rataa. Raken-
tamisen tehokkuus ja volyymi mahdollistaa liikenteen 
melu- ja tärinähaittojen torjumisen. Liikenneväylien 
kattaminen rakennuksilla on toisaalta nähty keskustan 
kokoon ja kokonaisvolyymiin nähden liian raskaana ja 
epäsopivana rakennuspaikkana. Sen sijaan siltamaiset, 
eri puolia yhdistävät julkiset kaupunkitilat on nähty 
houkuttelevana ratkaisuna Ylöjärven ydinkeskustaan.  

 

 
Kuva 77. Ratkaisun kaavarunko. 

 
Asuinkerrosalan määrä on yhteensä 465 – 480 000 krs-
m2, kun mukaan lasketaan valtatie 3:n länsipuolinen 
asuinalueoptio. Asukasmääräksi saadaan 9 200 – 9 500 
asukasta (mitoituslukuna 50m2/asukas). Keskustaha-
kuisen kaupan tiloja on 35 000 krs-m2, päivittäistava-
rakauppaa 4 000 krs-m2 ja tilaa vievän erikoistavara-
kaupan tiloja 55 000 krs-m2. Kilpailuehdotuksessa esi-
tettyjen palvelurakennusalueiden (K-1 ja K-2 –alueet) 
liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varas-
torakennusten kerrosalamäärää ei ole ilmoitettu. Myös 
julkisten palveluiden mitoitustietoja ei ole ilmoitettu 
(Y- ja C-3 –alueet). Pysäköinti uusissa asuinkortteleissa 
on toteutettu sekä rakenteellisina (2 000 ap) että 
maantasopaikoituksena (2 000 ap). Keskustahakuisen 
päivittäistavarakaupan ja liityntäpysäköinnin 830 au-
topaikkaa sijoitetaan keskustakortteleiden yhteisiin 
laitoksiin. 
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Asiantuntijat: Liisa Ilveskorpi / WSP Finland Ltd (mai-

semasuunnittelu), Jouni Ikäheimo / Tra-

fix Oy (liikennesuunnittelu), Mikko Suho-

nen / Trafix (liikennesuunnittelu), Veera 

Luostarinen / Niras Oy (keskustapalvelu-

jen konsultointi) 

 
Oleellinen piirre ehdotuksessa on keskuspuiston kehit-
täminen Ylöjärven eri osa-alueita yhdistäväksi kes-
keiseksi elementiksi. Toinen tärkeä strateginen päätös 
on kahteen paikallisjuna-asemaan perustuva joukkolii-
kennejärjestely. Yhden aseman palveluetäisyys ei riitä 
kattamaan suunnittelualuetta – yksi asema ei voi 
myöskään liittyä sekä olemassa olevaan keskustaan 
Kuruntiellä että Elonvainion kehittyvälle kauppa-
alueelle. Puolentoista kilometrin matka asemien välil-
lä on todettu lukuisissa tutkimuksissa tulevaisuudessa 
ihanteelliseksi tämän tyyppisessä kaupunkirakentees-
sa. Kilpailu ohjelmassakin painotetaan tavoitteen 
olevan 2040-luvun kaupunkiympäristö. Kahden aseman 



 

Ylöjärven kaupunki    Ydinkeskustan osayleiskaava | 51   

palvelusäteet kattavat suunnittelualueen. Suurin osa 
Ylöjärven kasvusta voidaan keskittää suunnittelualu-
eelle nykyiseen kaupunkirakenteeseen, muuhun infra-
struktuuriin ja palveluihin tukeutuen. Kaupunkia voi-
daan kehittää tehokkaammin ja nyky-aikaisemmin.  
 

 
Kuva 78. Kokonaissuunnitelma kartta 
 
Ranta-asema eheyttää liikenneväylien rikkomaa järven 
rantaa ja asettuu ylöjärveläiselle identiteetille tärkei-
den järven, harjun ja Kuruntien solmukohtaan. Ylöjär-
ven ”historiallinen” keskusta pysyy Soppeenmäellä: 
aluetta täydennetään uudella rakentamisella sen oma-
leimaisuutta korostavalla tavalla. Nykyistä toria jatke-
taan rantaan johtavalla kävelykatureitillä. Alueelle 
sijoittuu uusi suuri päivittäistavarakauppa ja runsaasti 
kivijalkaliiketiloja, myös järvenrannalla rantakahviloi-
ta. Uudella rakentamisella eheytetään liikenneyhteyk-
sien valtaamaa arvokasta ranta-aluetta.  
 

 
Kuva 79. Aronrannan uutta rakentamista. 

 
Ehdotuksessa on oletettu että Ylöjärven kaupunki 
kehittyy koko Tampereen seudulta asukkaita ja vierai-
lijoita houkuttelevaksi hyvinvointikeskukseksi jossa 
julkiset ja yksityiset hyvinvointialan ammattilaiset 
ovat yhdessä luoneet alueelle muun muassa erilaisia 
palveluasumisen muotoja. Järven rantaan, aseman 
välittömään läheisyyteen, on esitetty myös toinen uusi 
suurkortteli, ”hybridi” joka sisältää sekä asumista ja 
toimitilaa ja toimii lisäksi kaupungin porttina Tampe-
reelta tullessa.  
 

 
Kuva 80. Havainnekuva Soppeenmäensuuntaan 

 
Elonvainion asema kytkeytyy kaupan keskittymään ja 
tulevaan valtatie 3:een. Se on lännestä tultaessa port-
ti Tampereen seudulle ja ihanteellinen paikka liityn-
täpysäköinnille. Asema tehostaa Elonvainion alueen 
kehittämistä myös asuin- ja toimitila-alueena. Elovai-
nion kaupan alue on jatkossa hyvin saavutettavissa 
niin autoileville, kevyen liikenteen käyttäjille kuin 
myös julkista liikennettä käyttäville ylöjärveläisille ja 
kauempaa tuleville asiakkaille. Riittävät ja helppo-
käyttöiset pysäköintipaikat ja tehokas huoltoliikenne 
viedään maanpinnan alle puistokansirakenteen avulla 
pinnanmuotoja hyödyntävällä hyvällä suunnittelulla. 
Kansirakenteen avulla kaupan yksiköt on saavutetta-
vissa yhdellä pysäköinnillä. Suuret kauppayksiköt jat-
kavat Elonvainion kehittyvää kauppakeskittymää. Ne 
on suunniteltu joustaviksi siten että niihin voi sijoittua 
sekä suurempia päivittäistavaraliikkeitä että myös 
outlet-myymälöihin perustuvia kokonaisuuksia. Raken-
taminen kasvaa aivan suunnitellun uuden valtatien 
kylkeen ja valtatie ylitetään puistokannella. Samoin 
kauppojen katot ovat osittain istutettu puistoiksi: näin 
valtatien eri puolille jäävät liiketilat saadaan yhdistet-
tyä yhdeksi keskittymäksi ja toiseksi järveltä alkava 
puisto reitteineen saadaan jatkumaan halki kaupungin.  
 

 
Kuva 81. Näkymä rantaraitilta Soppeenmäkeen 

 
Soppeenmäen teollisuusalue kehittyy ja sekoittuu 
osittain asunto-alueisiin eläviksi kaupunginosiksi. Teol-
lisuusalueen korttelipuistot varustetaan viihtyisiksi 
lounaskeitaiksi. Toimistorakennusten rintamia on käy-
tetty asuinalueita suojaavina melumuureina rautatien 
ja moottoritien välittömässä läheisyydessä. Olemassa 
olevat vakiintuneet omakotitaloalueet on säilytetty, 
joihinkin niistä on esitetty jonkin verran täydennysra-
kentamista.  
 
 
Asemien kautta kulkee puistokatukehä, joka toimii 
Ylöjärven keskustan joukkoliikenteen runkona, sekä 
myös esimerkiksi palvelulinjojen tehokkaana kierto-
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reittinä. Tulevaisuudessa lähijoukkoliikenne saatetaan 
hoitaa itse kutsuttavilla, automaattisesti ohjatuilla 
autoilla. Kehäkadun järjestelyt tukevat tukee tämän 
tyyppistä tulevaisuuden ratkaisua. Muista kaduista 
erottuvana laatureittinä kehäkatu muodostaa kaupun-
kia hahmottavan ja suunnistamista helpottavan reitin. 
Vaasantie on keskustan kohdalla tiivistetty bulevardi-
kaduksi, jolla kulkevat myös pyöräilijät ja jalankulki-
jat. Tampereen läpiliikenne hidastuu ja sen meluhait-
ta ja tien estevaikutus lievenevät. Keijärven rantarei-
tistä on tehty yhtenäinen raitti: Kirkonseudun ranta-
tontit se ohittaa laiturina. Keijärven eteläpohjukassa 
raitti kulkee rantapromenadina ja jatkuu laajennettua 
rautatiepenkerettä pitkin järven ympäri.  

 
Kuva 82. Liikenneverkko. 

 
Alueen keskelle on muodostettu puisto ja harjunrin-
teelle ja järvelle on avattu viherkäytäviä. Näitä voi-
daan käyttää paitsi virkistykseen niin myös hulevesien 
johtamiseen ja viivyttämiseen. Viherkäytävien reitit ja 
kehätie pyöräkaistoineen muodostavat kattavan pyörä-
tieverkon, joka sivuaa merkittäviä julkisia ja kaupalli-
sia palveluja. Uusien ja vanhojen alueiden keskustoiksi 
on rakennettu pieniä korttelipuistoja leikkipaikkoi-
neen. Ylöjärven kehittämisen kantavana teemana on 
tarjota Tampereen seudulla valittavaksi asuinpaikka, 
jossa perheet voivat torjua ilmastonmuutosta ruohon-
juuritasolla. Tämä tavoite on johtavana ajatuksena 
sekä kaupunkirakenteen ja infrastruktuurin toteutta-
misessa että henkilökohtaisina valintamahdollisuuksina 
ekologisen elämäntavan toteuttamisessa.  
 
Ylöjärven maisemarakenteessa korostuvat suuret ele-
mentit: keskusta-alueelle kiilamaisesti työntyvä alava 
peltoalue, keskustaa rajaava jyrkkäpiirteinen metsä-
alue, keskustasta näkymänä avautuva järvialue sekä 
kauempana keskustaa rajaava puropainanne. Vanhan 
peltoalueen jatkeena on kumpuilevampi puistomainen 
kirkkoympäristö, joka jatkuu järven rantaan avoimena 
puistomaisena alueena. Tällä tavoin ydinkeskustaan 
muodostuu luontainen vihervyöhyke, joka antaa mah-
dollisuuden laajan ja yhtenäisen keskuspuiston kehit-
tämiselle. Tavoitteena on lieventää ja parantaa ole-
massa olevien vihervyöhykkeiden epäjatkuvuuskohtia. 
Erityisen suuren kehittämisen haitan ja esteen muo-
dostavat keskustaa halkovat liikenneväylät. Keskus-
puisto kytkee yhteen keskeisen laaksopainanteen, 
kirkkoympäristön ja rantapuiston. Keskuspuistoon 

muodostuu luontevasti erilaisia toiminnallisia ja mai-
semallisia alueita: rannan tapahtumapuisto ja urheilu-
puisto (avaraa, kulutusta kestävää käyttönurmea), 
kirkon ympäristön hiljaisuuden puisto (vehreää lehvis-
töä), sekä uuden virkistys- ja kauppakeskuksen muo-
dostamapuistomainen urbaani keskusta (avaraa nurmi-
pintaa kookkaine runkopuineen ja sekä urbaania, pää-
osin kovalle pinnalle sijoittuvia istutuksia). Keskus-
puisto jatkuu yhtenäisenä avaralle peltoalueelle, jolle 
tarjoutuu mahdollisuuksia monenlaiseen ekologisen 
elämäntavan muodoille ja kaikenikäisten ja – kykyisten 
kaupunkilaisten toiminnoille. Keskustasta tarjoutuu 
useita maisemallisia että toiminnallisia yhteyksiä jär-
velle; puistorantojen lisäksi uusien asuinalueiden ran-
tayhteydet tarjoavat mahdollisuuksia pienveneilyyn ja 
urbaanimpaan rantaoleskeluun. Keskuspuistosta jär-
jestetään useita puistoraittiyhteyksiä metsäalueelle, 
erilaisia virkistys- ja luontoelämyksiä eri vuodenaikoi-
na.  
 

 
Kuva 83. Kaavarunko. 

 
Uudisrakentamisen määrä kilpailuehdotuksessa on 850 
000 k-m2. Tästä asumisen osuus on 605 000 k-m2. Asu-
kasmääräksi saadaan 12 000 asukasta (mitoituslukuna 
50m2/asukas). Liiketilojen kerrosalaa on yhteensä 130 
000 krs-m2, josta erikoiskaupan tiloja 40 000 k-m2, 
tilaa vievän erikoiskaupan tiloja 60 000 k-m2 ja varaus 
ostoskeskukselle 30 000 k-m2. Toimitilojen mitoitus on 
100 000 k-m2 ja julkisten palveluiden tiloja 10 000 k-
m2 sekä liikuntatiloja 5 000 k-m2. Ehdotuksessa on 
pysäköinti pääosin järjestetty rakenteellisina ratkai-
suina. Vain kolmasosa asuinkortteleiden 7300 autopai-
kasta toteutetaan maantasopaikoituksena, kaupan ja 
toimitilojen 5000 autopaikasta alle kymmenesosa. 
 
 

4.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Suunnittelukilpailun arvioinnin ja vertailun pohjalta val-

mistui palkintolautakunnan hyväksymä 25.10.2011 arvos-

telupöytäkirja. 

 
Suunnittelukilpailusta syntyneet vaihtoehtoja vertaili 
kaupunginhallituksen 21.2.2011 nimeämä palkintolau-
takunta:  
 
− Mika Kotiranta, kaupunginhallituksen puheenjoh-

taja (palkintolautakunnan pj.) 
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− Sari Timonen, kaupunginhallituksen jäsen 
− Liisa Schali, kaupunginhallituksen jäsen 
− Seppo Peltola, ympäristölautakunnan puheenjoh-

taja (palkintolautakunnan varapj.) 

− Tapani Tienari, kaupunginvaltuuston I varapu-
heenjohtaja 

− Pentti Sivunen, kaupunginjohtaja 
− Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri  
− Hanna Djupsjöbacka, kaavasuunnittelija, arkki-

tehti SAFA (palkintolautakunnan siht.) 

 
Lisäksi palkintolautakunnassa oli kilpailijoiden ni-
meämä asiantuntijajäsen: Aki Davidsson, arkkitehti 
SAFA. 
 
Palkintolautakunta kokoontui neljä kertaa. Palkinto-
lautakunnan ammattijäsenistä koostuva arviointiryhmä 
kokoontui lisäksi kolme kertaa. 
 
Palkintolautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.8.2011 
kaikki sisään jätetyt neljä kilpailuehdotusta kilpailuoh-
jelman mukaisina kilpailuun osallistuviksi ja arvostel-
tavaksi. 
 
Ehdotusten vertailun jälkeen palkintolautakunta päätti 
yksimielisesti valita kilpailun voittajaksi ehdotuksen 
”Ylös, ulos ja lenkille”. 
 
Perustelut: Ehdotus on kehityskelpoinen ja kilpailualu-
een kattava, jonka pohjalta osayleiskaavatyötä voi-
daan lähteä suoraan työstämään. Lisäksi työstä välit-
tyy tietoinen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen 
tavoitteen asettelu, joka parhaiten vastaa Ylöjärven 
tulevaisuudenkuvaa ja kaupungin kasvulle tarpeellisia 
luonnetekijöitä.  
 
Kilpailuehdotus ”Ylös, ulos ja lenkille” on selkeä, ta-
voitteellinen ja voimakas kaupunkikuvallinen ja – ra-
kenteellinen ote perusteella. Kokonaisuudessaan kil-
pailuehdotus on huolellisesti työstetty ja tutkittu. 
Suunnitelma sisältää selkeän ajatuksen ylöjärveläises-
tä, kaupunkirakenteella saavutettavasta elämänlaa-
dusta. Ehdotuksen pohjalta on hyvä jatkaa yleiskaava-
työtä. 
 
Suosituksena kilpailun jatkotoimenpiteiksi palkintolau-
takunta esittää kilpailuohjelman mukaisesti, että kau-
punki neuvottelee osayleiskaavatyön jatkamisesta 
voittaneen kilpailuehdotuksen laatineen suunnittelu-
toimiston kanssa. 
 
Voittanutta ehdotusta kehitettäessä tulee palkintolau-
takunnan mielestä kiinnittää huomiota erityisesti seu-
raaviin asioihin: 
− Kilpailuehdotuksen ”punainen lanka”, nykyisen 

kaupunkirakenteen monipuolinen ja herkkä täy-
dentäminen, hyödyntäminen ja ymmärtäminen, 
tulee säilyttää jatkotyön aikana. 

− Kilpailualueen yksi tärkeistä kehittämiskohteista 
on Keijärven ranta-alue, johon ranta-
asemakortteli muodostaa Ylöjärven keskustalle 
aivan uuden painopisteen.  

− Hybridikorttelin vieminen aivan rantaan, radan 
päälle, vaikuttaa liian rajulta verrattuna esim. 
ranta-aseman korttelin hienopiirteisyyteen. Aja-
tus järvimaiseman laajasta hyödyntämisestä on 

kuitenkin käyttökelpoinen idea, jota voidaan ke-
hittää eteenpäin. 

− Kirjaston pohjoispuolella sijaitseva alue on ehdo-
tuksessa jäänyt hyödyntämättä. 

− Elovainion aseman toteutumiseksi on suositelta-
vaa tutkia Elon kauppakeskuksen länsipuolisten 
alueiden tehokkaampaa rakentamista pien-
rivitalojen sijaan.  Tosin tiivis-matala –tyyppiset 
kaupunkipientalokorttelit voivat hyvin vastata tu-
levaisuuden asumisen tarpeisiin. 

− Elovainiolle suunniteltu kaupan- ja vapaa-
ajankeskus vihreine kansi- ja amfirakenteineen 
vaikuttaa liian raskaalta, vaihtoehtoisia ratkaisuja 
kaivataan.  

− Soppeenmäen teollisuusalueen uusiokäyttö asumi-
sen alueena on perusteltua harjun alueen pohja-
veden laadun turvaamiseksi. 

− Soppeenmäen pientaloasutuksen säilyttäminen on 
lähtökohtana jatkosuunnittelulle. 

− Asemantien ympäristöön sijoittuva Keskuspuisto 
on arvoltaan tärkeä ja merkitykseltään kokoava 
ratkaisu. 

− Kuruntien luonteen uudelleentarkastelu / asunto-
rakentamisen lisääminen. 

 
 

4.4 Jatkokehittäminen 

Jatkosuunnittelun pohjalta valmistui 10.9.2012 päivätty 

työvaiheraportti. 

 
Suunnittelukilpailun arvostelupöytäkirjassa tehtiin 
esitys jatkosuunnittelun kannalta keskeisistä kehitet-
tävistä asioista. Lisäksi tutkittavaksi tuli kaupunkirai-
tiotien soveltuvuus kilpailuehdotukseen. Kilpailuvai-
heessa raideliikennevaihtoehtona oli lähijuna. 
 
Suunnittelukilpailulla valittiin myös suunnittelutoimis-
to osa yleiskaavoituksen jatkosuunnittelua varten. 
Julkisia hankin to ja koskevan lain mukaisesti voidaan 
kilpailualueen mahdollinen jatkosuunnittelu tehdä 
suorana palveluhankintana (ilman erillistä kilpailutta-
mista) suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien 
kanssa. Keväällä 2012 aikana neuvoteltiin työsuunni-
telmasta kilpailun voittaneen arkkitehtitoimisto Har-
ris-Kjisik Oy:n kanssa. 1.5.2012 konsultti jätti ehdo-
tuksen työsuunnitelmasta sekä siihen liittyvän hinta-
tarjouksen. Kaavoitusinsinööri teki 8.5.2012 viranhalti-
japäätöksen jatkosuunnittelun ensimmäisen vaiheen 
toimeksiannosta konsultin kanssa. 
 
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy:n kanssa pidettiin 
neljä suunnittelukokousta 15.5., 11.6., 8.8. ja 
10.9.2012. 15.5.2012 järjestettiin työpaja päivätilai-
suutena viranomaisille ja iltatilaisuutena eri sidosryh-
mille. Lisäksi järjestettiin 10.9.2012 työpaja luotta-
mushenkilöille. Työpajoissa työstettiin suunnittelukil-
pailun voittanutta työtä eteenpäin. Työ pajojen tulok-
sia hyödynnettiin keskustan jatkosuunnittelussa. Jat-
kosuunnittelun pohjalta valmistui 10.9.2012 päivätty 
työvaiheraportti. 
 
Ylöjärven keskustan yleissuunnitelmatyön ensimmäi-
nen vaihe oli touko-elokuussa 2012. Työn pohjana on 
syksyllä 2011 ratkenneen Ylöjärven ydinkeskustan 
suunnittelukilpailun voittajaehdotus ”Ylös, ulos ja 
lenkille”. Ehdotusta on kehitetty palkintolautakunnan 
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jatkotoimenpideohjeiden mukaan. Muista kilpailueh-
dotuksista on poimittu kehittämiskelpoisia ajatuksia. 
  
 
Työ alkoi kahdella ideatyöpajalla. Työpajoissa saatiin 
yksityiskohtaisempiakin ideoita, joihin palataan vielä 
keskustan tarkemmassa suunnittelussa. Merkittävin 
viesti oli kuitenkin se, että suunnitelma on pääpirteis-
sään oikean suuntainen. Johtoajatuksena on työpajo-
jen perusteella pidettävä keskeisten paikkojen nykyis-
tä parempaa saavutettavuutta ja monipuolisia virkis-
tysmahdollisuuksia ja asuntotarjontaa. Kun näihin 
teemoihin vastataan mm. joukkoliikennettä  
ja pyöräilyä ja jalankulkua tukevilla ratkaisuilla ja 
tiivistyvällä ja eheytyvällä rakenteella, kehittyy Ylö-
järven kaupunkirakenne kestävän kehityksen mukai-
sesti. 
 
Keskustan yleissuunnitelmatyön ensimmäisen vaiheen 
tavoite on ollut rakennettavien alueiden rajojen ja 
painopisteiden asettaminen ja Ylöjärven kehityskuvaa 
tukeva raitiovaunulinja. 
Kilpailutyö perustui oletukseen paikallisjunayhteydes-
tä, mutta raitiovaunu on sittemmin todettu toimi-
vammaksi ja taloudellisemmaksi ratkaisuksi. Sen reitti 
määrittelee keskustan kehittymisen painopisteet ja 
alueiden luonteet. 
 
Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa on tarkasteltu 
kilpailutyötä tarkemmin, millaisiksi keskustan nykyiset 
ja uudet naapurustot muodostuvat tehokkuudeltaan, 
ilmeeltään, toiminnoiltaan ja identiteetiltään. Oleel-
lista on synnyttää näiden alueiden tulevaisuudesta 
yhteinen, inspiroiva mielikuva. Tehokkuuslaskelmat 
ovat pohjana mm. liikenteen simuloinnille, jonka avul-
la suunnitelman toimivuutta tarkastetaan seuraavassa 
vaiheessa. 
 
Ensimmäisen vaihe päättyy syyskuussa 2012 kolman-
teen ideatyöpajaan, joka on lähtölaukaus jatkosuun-
nitteluun. Työstä on vastannut arkkitehtitoimisto Har-
ris-Kjisikissä arkkitehti Ilkka Törmä avustajinaan arkki-
tehdit Sofia de Vocht ja Hannu Louna. Työtä ovat val-
voneet professori Trevor Harris ja professori, tohtori 
Hennu Kjisik. Liikennekonsulttina työssä on ollut Jouni 
Ikäheimo Trafix Oy:stä. Ylöjärven kaupungin suunnit-
telutyöryhmänä on ollut kaavoitusinsinööri Seppo Reis-
kanen ja kaavoitusarkkitehdit Arto Huovila ja Vesa 
Ylitapio. 
 

Kaupunkiraitiotie 

 
Tampereen kaupunki on laatinut kaupunkiraitiotien 
ensimmäisen vaiheen alustavan yleissuunnitelman 
2011 Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin 2030 
pohjalta. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja 
Tampereen ympäristön kunnat ovat laatineet lähiju-
naliikenteen kehittämisselvityksen 2012. Ennen kau-
punkiraitiotien yleissuunnitelman käynnistämistä Tam-
pereen kaupunkiseutu katsoi tarpeelliseksi laatia selvi-
tyksen raitiotien mahdollisesta laajentamisesta kau-
punkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun joukkolii-
kennekäytävien kehittämisvaihtoehtojen tarkastelun 
tarkoituksena oli selvittää kaupunkiraitiotiehankkeen 
laajennettavuus sekä vertailla raitiotieliikennettä, 
lähijunaliikennettä ja runkobussijärjestelmää. Työssä 

tarkasteltiin eri joukkoliikennemuotojen vahvuuksia ja 
heikkouksia joukkoliikennekäytävittäin. 
 
Vuoden 2012 alkupuolella oli Tampereen seudun jouk-
koliikennekäytävien kehittämisvaihtoehtojen tarkaste-
lun yhteydessä Ramboll Finland Oy luonnostellut alus-
tavan reitin, jota tarkasteltiin Ylöjärven keskustan 
rakenteen osalta. Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik kans-
sa kehitettiin vertailun vuoksi kolme muuta reittivaih-
toehtoa - ”Bulevardikaupunki”, ”Puisto kaupungin 
keskuksena” ja ”Kaupunkikehä”, jotka korostaisivat 
erilaisia ominaisuuksia kaupungissa ja painottaisivat 
tiiviin rakentamisen vyöhykkeen hieman eri kohtiin. 
 

 
Kuva 84. Alustavat raitiotievaihtoehdot keskustan 
osayleiskaava-alueella. 

 
Näistä reitistä valittiin jatkotyöstöön reitti ”Puisto 
kaupungin keskuksena, joka yhdistää keskustaa hyvin 
itä-länsisuunnassa ja aiheuttamatta kuitenkaan laajoja 
katurakennustöitä Vaasantiellä. Reittiä kehitettiin 
niin, että koukkaa moottoritiesillan ali Elovainion puo-
lella ja palaa junaradan pohjoispuolelle kohdasta, 
jossa sillan rakentaminen on maastomuotojen puolesta 
helpointa. 
 

 
Kuva 85. Raitiotien saavutettavuuden kannalta kehitetty 
linjausvaihtoehto. 
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Toimintoja on keskitetty Soppeenmäki-Aronranta-
Elovainio-akselille. Alueet yhdistyvät hyvin saavutet-
tavaksi, helminauhaksi, jota yhdistää raitiovaunun 
lisäksi selkeät, laadukkaasti toteutettavat pyöräilyn- 
ja jalankulun pääreitit.  
 
Reittiä kehitettiin vielä kulkemaan suoremmin Elon 
kauppakeskuksen ohi ja Kuruntien sillalta Elotielle. 
Pysäkki kaupungintalon lähettyviltä jäi pois. Reitti on 
suorempi ja nopeampi eikä junaradan ylitystä pitkine 
ramppeineen tarvita Asematien kohdalla. Ratkaisu ei 
ollut niin riippuvainen muista toteutuksista, kuten 
valtatie 3 uuden linjauksen toteuttamisesta.  
 

 
Kuva 86. Jatkokehittämisen pohjalta valittu raitiotielin-
jaus. 

Raitiolinjan varrella tavoiteltava asukasmäärä 

Raitiovaunupysäkkien palvelusäteiksi valittiin 400 met-
riä eli noin 4-10 minuutin kävelymatka ja 800 metriä 
eli muutaman minuutin pyörämatka. 400 metrin sisällä 
on noin 2 800 nykyistä asukasta ja 800 metrin sisällä 
nykyisiä asukkaita on noin 4 500. Osayleiskaavassa 
uutta asuinrakennusoikeutta on osoitettu noin 500 000 
k-m2 400 metrin sisälle (noin 10 000 uutta asukasta) ja 
800 metrin sisälle noin 700 000 k-m2 asuinkerrosalaa 
(noin 14 000 asukasta). 
 

 
Kuva 87. Raitiotien saavutettavuusalueet 400 metrin ja 
800 metrin etäisyyksiltä suunnitelluista pysäkeistä. 

 

Suunnitelluissa ja nykyisissä asuinkortteleissa noin 400 
metrin etäisyydellä raitiotiestä olisi arviolta keskimää-
rin 2500 asukasta pysäkkiä kohden. Turun kaupunki-
seudun rakennemalli 2030 -selvityksessä (Trafix Oy) oli 
esitetty kannattavaksi asukasmääräksi 2000-2500 asu-
kasta raitiotien linjakilometriä kohden 400 metrin 
etäisyydellä pysäkistä. Toinen vertailukohta on ”Futu-
re of Urban Transport. Learning from Success and 
Weakness” (Carmen Hass-Klau, Graham Crampton, 
2002), jossa todetaan, että 600m etäisyydellä rai-
tiotiestä tulee olla vähintään 1000-3000 asukasta lin-
jakilometriä kohden. Edellä mainitut ylittyvät keskus-
tan yleissuunnitelman tehokkuuksilla. 
 
Kaupunginvaltuusto 18.4.2013 päätti, että pitkän täh-
täimen raideliikenteen joukkoliikenneratkaisuna luo-
vutaan lähijunaliikenteestä ja tilalle otetaan katurai-
tiotievaihtoehto raportin "Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennekäytävien kehittämisvaihtoehdot 2013" 
periaatteiden mukaisesti. 
 

Raitiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen 
kaupunkiseudulla selvitys 2018 

2017 käynnistyneen selvityksen tarkoituksena on tun-
nistaa raitiotien vaiheittain etenevän toteutuksen 
edellyttämä maankäyttö ja arvioida, tukeeko nykyinen 
ja suunniteltu maankäyttö raitiotien toteutumista. 
Selvitys pohjautuu seutuhallituksen joulukuussa 2014 
hyväksymään Tampereen kaupunkiseudun rakenne-
suunnitelmaan 2040, jonka tavoitteena on mm. tiivis-
tää yhdyskuntarakennetta ja uudistaa liikkumisen 
tapoja. Rakennesuunnitelmassa on osoitettu liikenne-
järjestelmän rungoksi vahva seudullinen raideliikenne-
järjestelmä, jossa Tampereella toimii raitiotie ja No-
kian ja Lempäälän suunnat ovat lähijunaliikenteen 
kehittämissuuntia. Tampereen raitiotielle on rakenne-
suunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle. 
 
Laadittu raitiotien laajenemispotentiaaleja tarkaste-
leva esiselvitys antaa näkemyksiä ja suosituksia eri 
suuntien raitiotien toteuttamisedellytysten paranta-
miseksi ja jatkosuunnittelun perustaksi. Työ valmistui 
toukokuussa 2018.  
 
Selvityksessä osoitettu raititielinjaus kulkee Lielahdes-
ta joko rautatien pohjoispuolella tai Mikkolantietä 
Soppeenmäen kautta Kirkonseudulle. Linjan toteutta-
minen edellyttää paljon uutta maankäyttöä. Mikkolan-
tien linjauksella on useita kantatien ja radan ylityksiä, 
jotka nostavat kustannuksia. Rautatiekäytävän suora 
linja on kustannuksiltaan edullisempi ja nopeampi.   
 



        
Kuva 88. Raitiotien linjausvaihtoehdot Ylöjärven suunnalla 

 
 
 

 
Kuva 89. Rautatiekäytävän linjauksen kehitysmahdolli-
suudet  

 

 
Kuva 90. Mikkolantien linjauksen kehitysmahdollisuudet  

 
 

4.5 Palaute luonnoksesta 

Ydinkeskustan osayleiskaavan muutosluonnos oli julki-
sesti nähtävillä 18.12.2013 - 10.2.2014. Nähtävillä 
olosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man mukaisesti kirjeellä, lehtikuulutuksella sekä kau-
pungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä järjes-
tettiin yleisötilaisuus 22.1.2014.  
  
Kaavaluonnoksesta tuli 15 lausuntoa ja yli 20 mielipi-
dettä. Lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu tiivis-
tetty yhteenveto sekä laadittu niihin vastineet. 
 
Lausunnoista ja mielipiteistä laadittiin tiivistetty yh-
teenveto sekä vastineet.  
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4.6 Muutokset luonnoksesta ehdotukseksi 

 
Osayleiskaavaluonnosta on kehitetty saadun palaut-
teen ja laadittujen selvitysten pohjalta osayleiskaava-
ehdotukseksi. Osayleiskaavaehdotuksessa mitoitusta 
on pienennetty luonnosvaiheesta sekä kaavan luonnet-
ta muutettu yleispiirteisemmäksi ja strategisemmaksi.  
Aluevarauksilla mahdollistetaan sekoittunut kaupun-
kimainen rakenne, jolla edistetään toimintojen moni-
puolisuutta ja nopeaa mukautumista sekä hyvän kau-
punkiympäristön muodostumista. Tämä luo pohjan 
yritysten ja asukkaiden järkevälle sijoittumiselle sekä 
hyvälle ja turvalliselle arjelle. 
 
Osayleiskaavaehdotuksella selvityksineen varaudutaan 
noin 7 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2040 mennes-
sä luonnosvaiheen 10 000 sijasta. Tavoitteena on, että 
keskusta-alueesta muodostuisi noin 12 000 asukkaan 
kaupunkikeskusta. Osayleiskaavan tavoitteena on ke-
hittää Ylöjärven keskusta-aluetta merkittäväksi Tam-
pereen seudun aluekeskukseksi. Keskustan kehittymi-
sen edellytyksenä on riittävä väestöpohja ja palveluta-
so. Riittävä asukasmäärä riittävän tiiviissä ympäristös-
sä luo edellytykset monipuolisille palveluille sekä elä-
välle kaupunkiympäristölle. Ydinkeskustan osayleiskaa-
valla luodaan noin 350 000 k-m2 yleiskaavavaranto 
asuntotuotantoon sekä noin 200 000 k-m2 varanto 
liike-, toimitila- ja palvelurakentamiseen. 
 

Merkittävimpiä muutoksia luonnosvaiheesta ehdo-
tukseksi: 
− Soppeenmäen teollisuusalue rajattiin kaava-

alueen ulkopuolelle 

− Keskustatoimintojen alueita supistettiin maakun-
takaavan tavoitteiden mukaisesti 

− Kaupanmitoitusta tarkennettiin maakuntakaavan 
ja palveluverkkoselvityksen pohjalta 

− Läntinen ratayhteyden ohjeellinen ratalinjaus 
osoitettiin vt3:n länsipuolelle 

− Valtatien jatko osoitettiin valtatie 3 yleissuunni-
telman mukaiseksi 

− Kulttuurihistoriallisen ympäristön merkintöjä täy-
dennettiin uuden selvityksen pohjalta 

− Määräyksiä tarkennettiin ja yleiskaavakartan luet-
tavuutta kehitettiin 

− Selvitysalueiksi osoitettiin alueet, joiden maan-
käyttö vaatii lisäselvityksiä (Soppeenranta, Aron-
rannan kaakkoiskulma ja Elovainion uuden valta-
tie 3 linjauksen ja rautatien välinen alue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 91. Kaavakartta osayleiskaavaluonnoksesta. 
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4.7 Vähäisesti tarkistettu kaavaehdotus 

 
Nähtävilläolon jälkeen tarkennuksena osayleiskaava-
ehdotukseen tehtiin seuraavat vaikutuksiltaan vähäiset 
muutokset: 
 
Kaupanohjaukseen osoitettiin erillismerkinnällä maa-
kuntakaavan mukaiset vähittäiskauppaa mitoittavat 
alueet. Muuten noudatetaan maankäyttö- ja rakennus-
lain vähittäiskaupan määritelmää vähittäiskaupan 
suuryksiköistä. 
 
Leijapuiston uusi tai olennaisesti muuttuva asumisen 
alue (A) muutetaan tiivistyvän keskustatoimintojen 
alueeksi (C2). Keskustoimintojen alue kuvaa paremmin 
alueen maankäyttöä, keskustatoimintojen välissä, sekä 
vastaa paremmin nykyisen asemakaavan maankäyttöä.  
Nykyinen asemakaava mahdollistaa kulttuuritalon 
sijoittumisen alueelle. 
 
Sinivainion alue muutetaan kaupallisten palvelujen ja 
elinkeinoelämän sekoittuneeksi alueeksi (P/TY). 
Sinivainion alueen kohdekohtainen suositus, että alu-
een suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskunta-
rakenteen vaiheittainen tiivistyminen sekä soveltuvuus 
myöhemmin asuinympäristöksi vastaa kaupallisten 
palvelujen ja elinkeinoelämän sekoittuneen alueen 
käyttötarkoitusta. Tältä osin kaavaehdotukseen teh-
dään tarkentava muutos. 
 
ELY-keskuksen lausunnon pohjalta kantatien 65 ja 
Kuruntien rampin sisäpuolisen alueen selvitysaluetta 
laajennetaan kattamaan Vaasantien, Kuruntien ja 
Mikkolantien sekä rampin ja Matkatien välisen alueen. 
 
Yleiskaavan yleismääräys: ”yleiskaava-alueella voidaan 
sallia käyttötarkoituksesta poikkeava rakentaminen, 
mikäli siitä ei aiheudu haittaa alueen pääasialliselle 
käyttötarkoitukselle” poistetaan. Lähtökohtaisesti 
yleiskaavan aluevaraukset eivät sulje pois muutakaan 
maankäyttöä, mikäli yleiskaavan keskeiset periaatteet 
voidaan edelleen toteuttaa. 
 
Osayleiskaavan liikenteen haittojen ehkäisyn osalta 
yleismääräykseen lisätään rautatiealueen ja pääkatu-
jen lisäksi myös maanteiden läheisyyteen asemakaa-
voitettavien alueiden osalta melu- ja tärinäselvityksen 
selvitysvelvollisuus.  
 
Toukokuun 2018 liito-oravakartoituksessa, Elovainion 
Koivikon alueelle oli palannut liito-orava. Alue on 
lisätty kartoituksen pohjalta kaava-karttaan. Lisäksi sl-
3 määräystä on tarkennettu siten, että kaavamääräyk-
seen sisällyttää, että alue tulee säilyttää liito-oravalle 
soveltuvana elinympäristönä turvaamalla liito-oravan 
pesinnän, ruokailun ja liikkumisen kannalta riittävä 
puusto.  
 
Osayleiskaavan merkintä ”Kaupunkimaiseksi kehitettä-
vä kaksiajoratainen päätie/-katu” on muutettu muo-
toon "Kaksiajoratainen päätie/-katu", joka mahdollis-

taa tiejaksojen säilymisen nykyisellään tai mahdollisen 
kehittämisen kaupunkimaiseksi väyläksi.  
 
Nähtävillä olon aikana valmistuneen laajan seudullisen 
selvityksen Kaupunkiseudun raitiotien selvityksen 
17.5.2018 mukaiset linjaukset on esitetty alustavina 
reitteinä osayleiskaavakarttaan sekä poistettu aikai-
semmat reitit. 
 
Joukkoliikenteen vaihtopysäkkimerkintä on muutettu 
liityntäpysäköinniksi ja Matkatien alue matkakes-
kukseksi. 
 
Selkeyden vuoksi nykyinen seudullinen polkupyöräilyn 
pääreitti; Mikkolantie-Vanha Kuruntie kaupungintalolle 
asti on esitetty kaavassa omalla merkinnällään. Lisäksi 
poistettiin kehitettävän pyöräilyn pikaväylä pääradan-
varresta. 
 
Vuoden 2011 selvityksestä poiketen Ylöjärven raaka-
puun kuormauspaikka sisältyy vuoden 2018 selvityk-
seen osaksi valtakunnallista raakapuun kuormauspaik-
kaverkoston tavoitetilaa. Osayleiskaavan karttaan 
merkitään, että uudet toiminnat edellyttävät puuter-
minaali toiminnan siirtymistä muualle. 
 
Harjun VR-aluetta tarkennettiin siten, että alue on 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas harju-
alue. 
 
Aronranta on muutettu urheilu- ja virkistyspalveluiden 
alueeksi kaupunginvaltuuston 5.11.2018 § 121 maan-
käytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 
2019 - 2023 mukaisesti. 
 
Lisäksi on tehty kaavakartan selkeyteen liittyviä tek-
nisluonteisia korjauksia. 
 
Tarkennuksien myötä osayleiskaavalla varaudutaan 
noin 6000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2040 mennes-
sä, joka on tuhat asukasta vähemmän kuin nähtävillä 
olleessa kaavaehdotuksessa.  Tällöin alueesta muodos-
tuisi noin 11 000 asukkaan kaupunkikeskusta. Ydinkes-
kustan osayleiskaavalla luodaan noin 300 000 k-m2 
yleiskaavavaranto asuntotuotantoon sekä noin 200 000 
k-m2 varanto liike-, toimitila- ja palvelurakentami-
seen. 
 
Muutokset ovat pääosin tarkennusluontoisia muutoksia 
nähtävillä olleeseen osayleiskaavaehdotukseen. Alue-
varausmuutokset ovat maankäyttöä keventäviä ja 
siten vaikutukseltaan vähäisempiä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kuva 92. Kaavakartta osayleiskaavaehdotuksesta 

 
 

Kuva 93. Vähäisesti tarkistettu osayleiskaavaehdotus 
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OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 

4.8 Yleisperustelu ja kuvaus 

Suunnitteluperiaatteet 

Tiivistyvä kaupunkirakenne 

Tampereen kaupunkiseutu on laajentunut ja seutuis-
tuneet viimeisten vuosi kymmenien aikana voimak-
kaasti. Seudulle on muodostunut selkeitä aluekeskuk-
sia ja seudun kaupunkirakenne on muodostunut moni-
keskuksiseksi. Monikeskuksinen kaupunkirakenne vä-
hentää parhaimmillaan liikkumisen tarvetta. Tämä 
edellyttää vahvoja palvelukeskuksia. Yleiskaavan ta-
voitteena on eheyttää Ylöjärven keskustan nykyistä 
rakennetta yhdistäen liikenneväylien rajaamat eri osa-
alueet ja samalla vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta 
ja omaleimaisuutta. Keskustan elinvoimaisuuden kan-
nalta merkittävimmät toimet ovat keskusta-asumisen 
lisääminen sekä ympäristön muuttaminen houkuttele-
vammaksi kävely-ympäristöksi. Yhdyskuntarakenteen 
tiiviys ja monipuolisuus mahdollistavat hyvät joukko-
liikenneyhteydet ja ohjaavat ihmisiä liikkumaan kävel-
len ja pyöräillen. 

 

 
 
Maankäytön keskeisimpiä täydennysrakentamiskohtei-
ta ovat nykyisiin ja suunniteltaviin joukkoliikenneyh-
teyksiin tukeutuvat alueet. Yleiskaavan merkittävim-
mät maankäyttöpotentiaalit löytyvät nykyisten suurten 
liikenneväylien välisistä alueista sekä toimisto- ja 
asumiskäyttöön muuttuvista alueista.  
 
Ylöjärven keskusta-alue on jakautunut erillisiin liiken-
neväylien välisiin saarekkeisiin. Suurimmat käyttämät-
tömät tai hukkakäytössä olevat alueet sijoittuvat aivan 
keskustan läheisyyteen näiden pääliikenneväylien 
lähiympäristöihin. Näiltä alueilta on löydetty merkit-
täviä maankäyttömahdollisuuksia ja samalla mahdollis-
tetaan olemassa olevan kaupunkirakenteen uudistami-
nen. 

 
Kuva 94. Asuinalueen kävely-ympäristöä, Hammarby 
sjöstad 

 

Hyvät yhteydet 

Modernistisen kaupunkisuunnittelun periaatteiden 
noudattaen Ylöjärven keskustasta on hyvät yhteydet 
Tampereen keskustaan ja siitä edelleen kauemmas. 
Liikenteellisenä ongelmana on liikenteen painottumi-
nen voimakkaasti henkilöautoliikenteeseen ja siitä 
aiheutuvat välilliset ongelmat. Kävelyn ja pyöräilyn 
sekä julkiseen liikenteeseen kulkutapaosuudet ovat 
seudun alhaisempia. Sisäisen autoliikenne toimii pää-
väylien ehdoilla, joka hankaloittaa luomaan luontevia 
lyhyitä reittejä sisäiselle liikenteelle.  
 
Liikenne- ja maankäyttöpolitiikan keskeisimpiä tavoit-
teita on luoda edellytykset joukkoliikenteeseen tukeu-
tuville yhdyskuntarakenteille. Tavoitteiden mukaisesti 
merkittävää uutta asuinaluetta ei tulisi toteuttaa, 
ilman että varmistetaan joukkoliikenteen ja palvelut 
toteutuminen alueelle.  
 
Osayleiskaavan liikenteellisenä lähtökohtana on toimi-
va liikennejärjestelmä sekä tehokas joukkoliikenne. 
Joukkoliikenne on varauduttu aluksi järjestettäväksi 
linja-autoilla ja tulevaisuudessa osin kaupunkirai-
tiotiellä. Uusi merkittävä asuminen sijoittuu joukkolii-
kennekäytävien varteen. Lisäksi alueen kevyenliiken-
teen yhteyksiä on selkeytetty sekä luotu uusia poikit-
taisia yhteyksiä. Tavoitteena on että rakennettuympä-
ristö rohkaisee kävelemään, pyöräilemään ja julkiseen 
liikenteeseen. 
 

Monitoiminnallinen 

Tavoitteena on, että Ylöjärven keskusta on viihtyisä, 
elävä, monipuolinen asuinalue, jossa arki on sujuvaa. 
Kaupunkirakenteen tulisi olla tiivis, toiminnoiltaan 
sekoittunut ja monipuolinen.  

 
Keskustan osayleiskaavalla edistetään sekoittunutta 
kaupunkirakennetta, jossa asuminen, palvelut, työpai-
kat ja virkistysmahdollisuudet sijoittuvat toistensa 
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lomiin. Sekoittamalla toimintoja lisätään niiden saavu-
tettavuutta ja luodaan monipuolista ja sosiaalisesti 
kestävää ympäri vuorokauden elävää ympäristöä. Ra-
kennetut ympäristöt ovat myös tärkeitä virkistysympä-
ristöjä sekä elävän kaupunkikulttuurin edistäjiä. Julki-
nen tila luo paikkoja yhteisön toiminnalle ja edesaut-
taa innovatiivisen yrityselämän syntymistä. Osayleis-
kaavassa sekoittuneen kaupunkirakenteen alueet on 
luokiteltu erilaisten taajamakuvallisten luonteitten 
perusteella.  
 

Sosiaalisesti monipuolinen 

Ydinkeskustan osayleiskaavalla mahdollistetaan osal-
taan ennusteen mukainen nopea väestökasvu vuoteen 
2040. Suhteessa suuri ja nopea kasvukeskusten väestön 
kasvu asettaa haasteita sosiaalisesti tasapainoisen 
ympäristön syntymiseen. Voimakkaan kasvun seurauk-
sena tulee usein asumisen kallistuminen asuntojen 
kysynnän kasvaessa. Asumisen kallistuminen kiihdyttää 
alueellista eriytymistä. Lisäksi havaittavissa on ikään-
tyvien ihmisten muuttaminen keskustan palveluiden 
lähettyville. Tämä synnyttää keskusta asuntojen ky-
syntää, mikä toisaalta yksipuolistaa asuntotarjontaa ja 
alueiden ikäjakaumaa.  
 
Kaupunkirakenteessa tulisi välttää alueiden sosiaalista 
eriarvoistumista. Ydinkeskustan osayleiskaavan tavoit-
teena on sosiaalisesti tasapainoinen, turvallinen ja 
monipuolinen kaupunkirakenne, jossa on riittävästi ja 
monipuolista asuntotarjontaa.  
 
Osayleiskaavalla varmistetaan omalta osaltaan kaava-
varannon riittävyys ja mahdollistetaan riittävän ja 
monipuolisen asuntotuotannon syntyminen alueelle. 
Uusien kalliiden asuntojen ohella tulisi voida tarjota 
kohtuuhintaisia asuntoja välttäen, että sosiaaliset 
ongelmat eivät kasautuisi tietyille alueille. Täydennys-
rakentamisella voidaan vaikuttaa negatiiviseen eriy-
tymiseen tuomalla alueille uutta väkeä. 
 
Ylöjärven ydinkeskustassa on hyvät mahdollisuudet 
sosiaalisesti tasapainoiseen ympäristöön. Ylöjärven 
asuntojen hintataso on Tampereen keskustan hintata-
soa alhaisempi ja toisaalta keskustasta löytyy ympäris-
töllisesti hyvinkin houkuttelevia asuinalueita kalliim-
mille asuinnoille. Osayleiskaavalla varaudutaan erityi-
sesti kerrostalojen ja kaupunkimaisten pientalojen 
rakentamisen kysyntään, joka lisää pientalovaltaisen 
alueen asuntojakaumaa. Tulevaisuudessa tulee myös 
kiinnittää huomiota, että keskusta-alueelle syntyy 
myös kohtuuhintaisia perheasuntoja. 
 

Ympäristöllisesti vastuullinen 

Hyvä elinympäristö on elävä, turvallinen ja kaunis sekä 
ekologisesti ja taloudellisesti kestävä paikka elää. 
Hyvin suunnitellut ja ylläpidetyt julkiset ympäristöt 
luovat edellytykset kukoistavalle yhteisölle. Ne ovat 
perusta julkiselle vuorovaikutusta ja sosiaaliselle se-
koittumiselle ja on oleellinen osa paikanhengestä, 
joka synnyttää ylpeydenaiheita.  
 

 
 
Ilmastonmuutoksesta on tullut suurin uhka planeet-
tamme tulevaisuudelle. Hiilidioksidipäästöt, lisäänty-
nyt energian kulutus, ympäristön saastuminen, met-
sien hävittäminen, veden saastuminen ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelu ovat painavia maailman 
laajuisia haasteita.  
 
Tiivis, monipuolinen ja sekoittunut yhdyskuntarakenne 
tukee kestävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa. Toi-
minnot ovat helposti saavutettavia ja arki-matkat 
kestäviä. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on 
ohjata kulkutavan valinnassa kestäviin valintoihin. 
Ylöjärven kaupunginhallituksen 2015 hyväksymän kä-
velyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman tavoitteena on, 
että vuonna 2030 työmatkoista tehdään puolet kävel-
len, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Tampereen kau-
punkiseutu tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 
2030, mihin mennessä on tavoitteena vähentää 80 % 
päästöistä.  
 

Muutoksiin mukautuva 

Asuinalue joka on ympäristöllisesti ja sosiaalisesti 
kestävästi on muutoksiin sopeutuva. Haasteena on 
luoda asuinalue joka pysyvät sukupolvesta toiseen. 
Tämä ei tarkoita, että asuinalueen rakennukset kestä-
vät ikuisesti, vaan että muutokset tapahtuvat luonnol-
lisesti asteittain ilman radikaaleja kokoalueen uudis-
tustoimenpiteitä. Tällöin luodaan monipuolisia eläviä 
ympäristöjä joissa myös alueen arvostus ja taloudelli-
set arvot säilyvät. Hyvä rakennettuympäristö mukau-
tuu ja kestää toimintojen muuttumisen ja rakennusten 
uudelleen rakentamisen. 
 
Elinympäristön mukautumistarpeita on hyvin eriastei-
sia. Ydinkeskustan osayleiskaavassa sekoittuneella 
keskustarakenteella pyritään omalta osalta mahdollis-
tamaan toimintojen nopea mukautuminen sekä alueel-
lisen asuntotarjonnan monipuolisuus. Aluesuunnitte-
lussa tulisi myös huomioida mahdolliset tulevat muu-
tokset mm. parkkipaikka-alueet oikein mitoitettuna 
voidaan tulevaisuudessa hyödyntää rakentamisessa. 
 
Mukautumista tulisi myös tapahtua asuntotasolla. 
Asunnon omistaminen ja siten voimakas sitoutuminen 
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asuntoon lisäävät tarvetta asunnon muuntojoustavuu-
teen. Perinteisesti asukas on ollut se joka on sopeutu-
nut asuntoon eikä päinvastoin. Myös asuntotarjonta 
saattaa olla yksipuolista siihen nähden, että asukkai-
den tarpeet ovat erilaisia. Perheiden perinteiset aja-
tusmallit ja tavat ovat viimevuosina vapautuneet 
enemmän yksilöllisiin elämäntyyleihin. Perinteiset 
hyvin tiedetyt asumisen muodot ovat menettäneet 
kiinnostusta. Samalla kun asumisen muuttuessa yksilöl-
lisien tarpeiden huomioivaksi tarve muuntojoustavuu-
teen on lisääntynyt. Vaaditaan että rakennus muuttuu 
elämäntilanteen mukana.  
 

Osayleiskaavan kuvaus 

Osayleiskaava on yleispiirteinen ja osoittaa kaupunki-
rakenteen, alueen pääkäyttötarkoitukset ja yleissuun-
nitelmassa hahmotellut rakentamisen. Yleiskaava on 
rajauksiltaan ja määräyksiltään yleispiirteinen sekä 
mahdollistaa useanlaisia toteutustapoja. Alueen muu-
tosprosessi toteutuu vasta pitkän ajan kuluessa. Mer-
kittävä osa toteuttamisen vaikutusarvioinneista jää 
tehtäviksi vasta todennäköisesti pitkän ajan kuluessa 
laadittavissa asemakaavoissa tuolloin vallitsevien olo-
suhteiden ja kriteerien perusteella. 

 
Osayleiskaavalla varaudutaan osaltaan Ylöjärven kau-
pungin noin 3 200 asukkaan väestönkasvutavoitteeseen 
vuoteen 2030 mennessä ja noin 6 000 väestönkasvuta-
voitteeseen vuoteen 2040 mennessä.  
 

 
Kuva 95. Valmisteilla olevilla osayleiskaavoilla varaudu-
taan kasvuun. 

 
Ydinkeskustan osayleiskaavan osalta on tarkoitus kak-
sinkertaistaa väestöpohja vuoteen 2035 mennessä 
viidestä tuhannesta kymmeneen tuhanteen asukkaa-
seen ja vuoteen 2040 mennessä kasvattaa nykyinen 
väestö noin 11 000 asukkaaseen. 
 
Keskustaan toivotaan monipuolista kaupunkimaista, 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle 
keskittyvää asumista. Asumisen yhteisöllisyyttä tue-
taan suunnitteluratkaisuilla sekä palvelurakenteella. 
Keskustaan rakennetaan kortteleiden yhteispihoja, 
joissa lapset voivat tutustua, kuin myös kaupunkipien-
taloja, joissa yhdistyvät kaupunkiasumisen edut ja 
oman talon tai tontin vapaus. Veden äärelle kehite-
tään omalaatuista, vetovoimaista asumista, joka akti-
voi samalla rannan virkistyskäyttöä.  
 

Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan kaupunkirakenteen 
pitkän tähtäimen kehittämisen suunnat sekä maankäy-
tönpotentiaali selvityksin. Yleiskaava mahdollistaa 
julkisten palvelujen sijoittamisen niin keskustatoimin-
tojen kuin asuinalueitten yhteyteen. Yleiskaavassa 
osoitetut eri alueiden maankäyttöpotentiaalit ja arviot 
väestömuutoksista alueilla luovat kehyksen palvelu-
verkon tarvittaville muutoksille. Uusien asuinalueiden 
toteuttamisen vaiheistusta ja ajoitusta tarkastellaan 
vuosittain MAPSTO maankäytön ja palveluiden toteut-
tamisohjelmassa.  
 

 
 
Kaavalla varaudutaan erityisesti kerrostalojen ja kau-
punkimaisten pientalojen rakentamisen kysyntään. 
Ylöjärven keskustan väkiluku tulee kasvamaan tulevai-
suudessa merkittävästi. Asuntotuotannon määrän kas-
vattamisen lisäksi tulee kiinnittää huomioita myös 
asuntotuotannon laatuun, jotta taataan houkutteleva 
ja vetovoimainen keskusta-alue jatkossakin. Vahvista-
malla alueiden jo olemassa olevia ominaisuuksia luo-
daan monipuolista ja rikasta ympäristöä, jonka sisällä 
on runsaasti vaihtoehtoja kaikenlaisille asukkaille.  
Erityistä huomiota tulee kiinnittää asukkaiden valinto-
jen monipuolisuuteen, asuinympäristön yksityisyyden 
mahdollistamiseen ja asunnon välittömässä läheisyy-
dessä oleviin viheryhteyksiin. 
 
Alueen liikenteellisenä lähtökohtana on ollut toimiva 
liikennejärjestelmä ja tehokas joukkoliikenne. Liiken-
neratkaisu perustuu järjestelyyn, jossa alueen halki 
kulkevat kolme väylää jakavat liikennettä tehokkaasti. 
Joukkoliikenne on suunniteltu järjestettäväksi aluksi 
linja-autoilla, mutta ratkaisu ei estä raideliikenteen 
toteuttamista tulevaisuudessa.  
 
Yhdyskuntarakenteen osalta on eheytetty kolmen kes-
kustan rakennetta ja pienennetty liikenneväylien este-
vaikutuksia. 
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Kuva 96. Nykyinen kaupunkirakenne muodostuu kolmesta 
keskuksesta joita erottavat liikennväylät voimakkaasti. 

 
Kaava-alueen länsiosaan Vaasantien varteen sijoittuu 
työpaikka-alueita. Keskustaan on varauduttu sijoitta-
maan kaupalliset palvelut: esimerkiksi uudet vähittäis-
tavarakaupan suuryksiköt sekä julkisia palvelujen, 
koulupalvelut, päiväkoti, terveys- ja sosiaalialan pal-
velut, liikuntapalvelut. Keskustasta muodostuu kau-
punginosan toiminnallisesti monipuolinen ydin, jonka 
luonne tulee perustumaan kaupunkimaiseen ilmee-
seen, jossa oman vivahteen tuovat järvi ja harjualu-
eet.  
 
Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan kaupunkirakenteen 
pitkän tähtäimen kehittämisen suunnat sekä maankäy-
tönpotentiaali selvityksin. Yleiskaava mahdollistaa 
terveys-, koulu- ja päiväkotipalvelujen sijoittamisen 
niin keskustatoimintojen kuin asuinalueitten yhtey-
teen. Yleiskaavassa osoitetut eri alueiden maankäyt-
töpotentiaalit ja arviot väestömuutoksista alueilla 
luovat kehyksen terveys-, päiväkoti- ja kouluverkossa 
tarvittaville muutoksille. Uusien asuinalueiden toteut-
tamisen vaiheistusta ja ajoitusta tarkastellaan vuosit-
tain MAPSTO maankäytön ja palveluiden toteuttamis-
ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on varmistaa riittä-
vä palvelutarjonta suhteessa kasvuun ja edistää halli-
tun kasvun ja palvelutarjonnan periaatetta. Uusien 
asuinalueiden kehittämisessä yhtenä keskeisenä lähtö-
kohtana on varmistaa asuinalueiden päiväkoti- ja kou-
lupalvelujen riittävyys ja saavutettavuus. 
 
Osayleiskaavan pääviherrakenteen muodostavat kaava-
alueen eteläosan Teivaanlan-Soppeenmäen harjualue 
ja länsi osan Keijärvi ranta-alueineen sekä uusi toimin-
tapainotteinen viherkäytävä Räikän puistosta Metsäky-
län suuntaan. Uusi viherkäytävä sitoo yhteyksillään 
olemassa olevat ja suunnitellut viherrakenteet luoden 
kattavan viherverkkorakenteen. Viherverkko yhdiste-
tään suunnittelualueen ulkopuolella sijaitseviin laajoi-
hin virkistys- ja metsäalueisiin. 
 
Kulttuuriympäristön arvokkaimmat kokonaisuudet on 
osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi alueiksi.  
 
Luonnonolosuhteiltaan arvokkaimmat kohteet ja alue-
kokonaisuudet on rajattu rakentamisalueiden ulkopuo-

lelle ja ekologiset käytävät on huomioitu suunnittelus-
sa.  
 

4.9 Kokonaisrakenne 

Osayleiskaavan väestökasvu 

Osayleiskaavan tarkoituksena on kehittää keskusta-
aluetta merkittäväksi Tampereen seudun 11 000 asuk-
kaan aluekeskukseksi. Keskustan kehittymisen edelly-
tyksenä on riittävä väestöpohja ja palvelutaso. Riittä-
vä asukasmäärä riittävän tiiviissä ympäristössä luo 
edellytykset monipuolisille palveluille sekä elävälle 
kaupunkiympäristölle. 

 
Valtakunnallisista ja seudullisista ympäristö tavoitteis-
ta johtuen paine vähentää uusia huonosti sijoittuvia, 
runsaasti maata kuluttavia ja autoriippuvaisia asuin-
alueita on ilmeinen. Ydinkeskustan osayleiskaavalla 
varaudutaan keskustan osalta kasvavaan kasvuun. 
Alkuvaiheessa noin kolmasosa koko Ylöjärven kasvusta 
sijoittuu keskusta-alueelle, 2030 mennessä jo lähes 
puolet ja 2040 yli puolet kasvusta sijoittuu keskusta-
alueelle. 
 

 
Väestöennuste ydinkeskustaan 

Vuosi Kaupungin kasvu    

Keskus-
tan osuus 
kasvusta 

Keskustan 
määrä kas-

vusta 

2020 2000    35 % 600 

2025 2700    40 % 1 000 

2030 2900    45 % 1 200 

2035 3100    50 % 1 500 

2040 3300    55 % 1 700 

Yhteensä                     14 000 
  

 6 000 

 
Kuva 97. Osayleiskaava-alueen väestökehitysarvio 

 

 
Kuva 98. Vuosien 2009-2012 keskimääräinen vuosittainen 
väestömuutos Ylöjärven eteläosassa. Vihreillä alueilla 
väestö on kasvanut ja punaisilla alueilla väestö on vähen-
tynyt.  

 

Kokonaismitoitus 

Ydinkeskusta osayleiskaava-alueella asuu noin 5 000 
asukasta. Asukkaat sijoittuvat pääosin suunnittelualu-
een itäosaan, Soppeenmäen alueelle sekä rautatien 
koillispuolelle. Osayleiskaavan alueen nykyisen raken-
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nuskannan kokonaiskerrosala on noin 630 000 k-m². 
Alueella sijaitsee noin 2 900 asuntoa, joiden kokonais-
huoneistoala on yhteensä noin 220 000 m².  
 

 
Kuva 99. Uudet tai merkittävästi kasvavat asuinalueet 
ruskealla. 

 
Osayleiskaavalla luodaan noin 500 000 k-m² yleiskaa-
vavarantoa, josta asumisen osuus on noin 350 000 k-
m² ja muun rakentamisen noin 200 000 k-m². Yleis-
kaavan tarkasteluvuoteen 2040 mennessä tämä tar-
koittaa noin 6000 asukkaan lisäystä, kun huomioidaan 
asumisväljyyskehitys sekä asuntokannan poistuma. 
 
Osayleiskaavalla varaudutaan keskustahakuisen kaupan 
sijoittumiseen keskusta-alueelle, ostovoiman vuotoon 
sekä kaupan kilpailun edistämiseen. Palveluverkkoa 
ohjaamisella tuetaan keskustamaisen ympäristön syn-
tymistä. Elovainion alue on osoitettu paljon tilaa vaa-
tivan kaupallisten palvelujen ja elinkeinoelämän se-
koittuneeksi alueeksi. Keskustahakuinen erikoiskauppa 
ja palvelut ohjataan keskusta-alueille elävöittämään 
kaupunkiympäristöä 
 

4.10 Julkiset ulkotilat 

Osayleiskaavan keskeisiä tavoitteita on elävöittää 
nykyistä keskustaa. Keskeiset toimet ovat keskusta-
asumisen lisääminen sekä ympäristön muuttaminen 
kävely ja oleskelu ystävällisemmäksi. 

Kadut ja aukiot 

Alueen kadut ja aukiot on tarkoitus suunnitella kau-
punkimaisiksi ja korkeatasoisiksi. Pääkatuja reunusta-
vat puukujanteet. Aronrannassa katukuva muodostuu 
pääasiassa tiiviin korttelirakenteen rajaamista katuti-
loista. Kaupunkimaiseen katukuvaan kuuluvat myös 
aukiot, joita on alustavasti kaavailtu mm. rantojen 
tuntumaan ja asuinalueiden sisäosiin. Merkittävin 
aukio on kaupungintalon ja kirkon muodostama aukio. 
Tärkeää on luoda yhdistäviä reittejä aukioiden välille. 

 
Kuva 100. Viherrakenteen kytkeytyminen kaupunkiraken-
teeseen. 

Rannat 

Keijärven ranta-alue muodostaa keskeisen osan kes-
kustarakenteesta. Alueella on virkistys- ja maisema-
arvoja sekä merkittävä sosiaalisen kohtaamispaikka. 
Keskustan vetovoimaisuutta lisää järvikaupunki-imago, 
jota tulisi toiminnoilla vahvistaa. Keijärvi on Ylöjärven 
virkistyskeidas. Osayleiskaavassa on uudisrakentami-
sella pyritty vahvistamaan rannan roolia kaupunkilais-
ten virkistysympäristönä. Ranta-alueet on pääsääntöi-
sesti osoitettu julkiseen käyttöön. 

 

 
Kuva 101. Keijärven ympäri liikkuminen tulisi järjestää 

 
Rakentamisella aktivoidaan rantaraittia. Räikän ran-
nan laajalla ranta-alueella on tilaa tapahtumille ja 
arkivirkistäytymiselle. Järvi tarjoaa myös mainiot 
mahdollisuudet talviliikuntaan. 

Puistot 

Ylöjärven puistoilta halutaan monipuolisia liikunta- ja 
oleskelumahdollisuuksia. Keskustan osalta suurin osa 
puistoista tulisi olemaan rakennettuja eriluonteisia 
puistoja. Rakennettujen puistojen lisäksi on kevyem-
min hoidettuja viheralueita ja toiminnallisten puisto-
jen lisäksi paikkoja vapaamuotoisemmalle oleskelulle. 
Viherrakenne kytkeytyy kaupunkirakenteeseen muo-
dostaen vaihtelevia tilasarjoja yhdessä katutilojen ja 
aukioiden kanssa. 
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Kuva 102. Puistojen erilaisia toiminnallisia rakenteita. 

 
Alueen pääpuistona tulisi jatkossakin toimimaan 
Räikänranta, josta luotaisiin eriluonteisina puisto sar-
joina yhteydet liikuntakeskukseen ja edelleen Elovai-
niolle ja Metsäkylän ja Siltatien asuinalueiden suun-
taan. Puistorakenteen monipuolisuutta lisäämään tulisi 
saada yhteys Keijärven ympäri. Pääpuistoverkon lisäksi 
jokaisella asuinalueen naapurustolla olisi oma puisto, 
joka kytketään kevyenliikenteen reittien kautta puis-
toverkostoksi.  

Liikunta-alueet 

Ylöjärven virkistysalueilta halutaan monipuolisia lii-
kunta mahdollisuuksia. Palloilukenttien ja ulkoilureit-
tien ohella laajenevalle harrastekirjolle annetaan 
tilaa. Liikuntakentät voivat olla monikäyttöisempiä. 
Rakennettujen liikunta-alueiden lisäksi on kevyemmin 
hoidettuja viheralueita vapaamuotoisemmalle liikun-
nalle.  
 
Aronrannan palloilukentät on tarkoitus korvata Silta-
tien asemakaava-alueelle rakennettavien sekö liikun-
takeskuksen viereen rakennettavilla kentillä. Myö-
hemmin Elovainion laajalla urheilu- ja virkistysalueella 
on tarkoitus kehittää urheilutarjontaa. 

 
 

 
Kuva 103. Liikunta-alueiden saavutettavuus. 

 

4.11 Palvelut 

Julkiset palvelut 

Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan kaupunkirakenteen 
pitkän tähtäimen kehittämisen suunnat sekä maankäy-
tönpotentiaali. Yleiskaava mahdollistaa terveys-, kou-
lu- ja päiväkotipalvelujen sijoittamisen niin keskusta-
toimintojen kuin asuinalueitten yhteyteen. Yleiskaa-
vassa osoitetut eri alueiden maankäyttöpotentiaalit ja 
arviot väestömuutoksista alueilla luovat kehyksen 
terveys-, päiväkoti- ja kouluverkossa tarvittaville muu-
toksille. Uusien asuinalueiden toteuttamisen vaiheis-
tusta ja ajoitusta tarkastellaan vuosittain MAPSTO 
maankäytön ja palveluiden toteuttamisohjelmassa. 
Ohjelman tavoitteena on varmistaa riittävä palvelutar-
jonta suhteessa kasvuun ja edistää hallitun kasvun ja 
palvelutarjonnan periaatetta. Uusien asuinalueiden 
kehittämisessä yhtenä keskeisenä lähtökohtana on 
varmistaa asuinalueiden päiväkoti- ja koulupalvelujen 
riittävyys ja saavutettavuus. 
 

Päivähoito 

Alueen palvelutarpeen kasvu painottuu uusien merkit-
tävien asuinalueiden yhteyteen osana asuinrakenta-
mista. Päivähoitopaikka tulisi sijoitta siten, että lähet-
tyviltä löytyy kaupunginosa puisto. 
 

Opetustoimi 

Ydinkeskustan alueelle sijoittuvat Ylöjärven yhtenäis-
koulu ja koulutuskeskus Valo.  
 
Osayleiskaavalla varaudutaan uuteen kouluun koulu-
tuskeskus Valon itäpuolelle. Alueelle muodostuu Valon 
ja yhtenäiskoulun kanssa voimakas koulu- ja innovaa-
tiokeskittymä joka palvelee osayleiskaavaa laajempaa 
aluetta. 
 

Sosiaalitoimi 

Ydinkeskustan peruspalvelut tuotetaan monipuolisesti 
sekä kunnallisina että yksityisinä palveluina. Oletetta-
vaa on, että julkisen ja yksityisen välimaastossa olevat 
palvelut lisääntyvät. Palveluja tuotetaan jatkossa yhä 
enemmän viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja 
asukkaiden yhteistyönä. Sosiaalipalvelujen rakenne 
tulee olemaan avohuoltopainotteinen ja asiakaslähtöi-
nen. 
 
Suunnittelutavoitteeksi asetetaan väestön monipuoli-
nen ikäjakautuma ja sosiaalinen rakenne. Alkuvaihees-
sa ikääntyvien ihmisten suhteellinen osuus väestöstä 
saattaa olla huomattavan korkea kerrostalovaltaisen 
rakentamisen seurauksena. Ikäjakauma tasaantuu 
alueelle rakennettavien kaupunkimaisten pientalojen 
myötä. Tulevaisuuden asuinympäristö on nykyistä 
enemmän ympäristö, jossa on elämää ympärivuoro-
kauden. Oletettavasti kotona oleskelevien ja kotona 
työtä tekevien määrä lisääntyy. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelut kytketään tulevaisuudessa entistä 
enemmän kotiin (ikäihmiset, vammaiset ja kehitys-
vammaiset). Asuinympäristöä on ajateltava erilaisten 
ihmisten ja monenlaisen tekemisen ympäristönä. 
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Kaupunkisuunnittelussa varaudutaan uusiin tulevai-
suuskuviin. Suunnitteluratkaisujen tulee olla monipuo-
lisia ja tilojen muunneltavia mm. huomioiden uuden 
asuinalueen alkuvaiheissa korostuvat ikäihmisten sekä 
myös lasten ja nuorten tarpeet. Terveysaseman laa-
jennukseen on varauduttu. Lähistölle voidaan sijoittaa 
myös yksityisen palveluasumisen tiloja, jolloin muo-
dostuu ns. palvelukortteli ja on mahdollista saada 
synergiaetuja tilojen käyttöön ja palvelujen tuottami-
sen. 
 

Kaupunginkirjasto 

Alueelle sijoittuu kaupungin pääkirjasto, jonka palve-
lualueena on koko kaupunki. 
 

Kirkolliset palvelut 

Alueella sijaitsee Ylöjärven kirkko. Kirkon yhteydessä 
on lisäksi monitoimitiloja vanhuksille ja nuorille.  
 
Muiden uskontokuntien mahdollisiin tilatarpeisiin va-
raudutaan tarvittaessa. 

 

Kaupalliset palvelut 

Vähittäiskauppaa ohjauksen keskeisenä tavoitteena on 
edistää kaupan palveluiden sijoittumista keskusta-
alueille sekä turvata eri kulkumuodoin saavutettavissa 
olevan vähittäiskaupan palveluverkon säilymisen ja 
kehittymisen edellytykset. Ydinkeskustan osayleiskaa-
vassa on täten varauduttu mitoituksen osalta enim-
mäislisätilatarvelaskelmaan, joka tukisi ostovoiman 
vuodon vähentämistä ja mahdollistaisi monipuolisen 
palvelutarjonnan Ylöjärven keskusta-alueella. 

 
Ylöjärven tärkeimmät kaupan alueet tulevat olemaan 
Elovainio, Soppeenmäki ja Kirkonseutu. Kaupan toi-
minta- ja kehitysedellytysten ja sitä kautta koko Ylö-
järven kaupallisen vetovoiman vahvistamisen kannalta 
on tarkoituksenmukaista keskittää valtaosa uudesta 
liikerakentamisesta ydinkeskustaan. Tärkeää on aluei-
den kaupallisen profiilin määrittäminen niin, että 
alueet täydentävät toistensa palvelutarjontaa.  
 
Kaupan nykytilan ja kehitysnäkymien analyysin sekä 
vaikutusten arvioinnin pohjalta voidaan hahmottaa 
alueille seuraavat profiilit:  
− Elovainion alue: päivittäistavarakaupan, erikois-

kaupan, tilaa vaativan erikoiskaupan ja laajan ta-
varavalikoiman kaupan alue (suuret yksiköt).  

− Soppeenmäki: päivittäistavarakaupan, keskusta-
hakuisen erikoiskaupan, tilaa vaativan erikoiskau-
pan (pienet yksiköt) sekä kaupallisten palvelujen 
(mm. parturit/kampaamot, kahvilat/ravintolat 
ym.) ja julkisten palvelujen alue.  

− Kirkonseutu: päivittäistavarakaupan, keskustaha-
kuisen erikoiskaupan ja pienten erikoisliikkeiden 
sekä kaupallisten palvelujen (mm. partu-
rit/kampaamot, kahvilat/ravintolat ym.), kulttuu-
rillisten palvelujen ja julkisten palvelujen alue. 
 

Ydinkeskustan osayleiskaavassa on varauduttu toimiti-
latarpeessa (muut kuin asumiseen liittyvät tilat) koko 
keskustan alueella noin 200 000 k-m2. Josta kaupan 
osuus on noin 81 000 k-m2 vuoteen 2040 mennessä. 
 

Keskustan alueella 
 

Liiketilan lisätarve, k-m2 

Päivittäistavarakauppa 15 000 

Muu erikoiskauppa 29 000 

TIVA ja autokauppa 37 000 

Vähittäiskauppa yhteensä 81 000 

Kuva 104. Liiketilan enimmäislisätarve (k-m2) Ylöjärven 
keskusta alueella 2014-2040. 

 
 

4.12 Työpaikat 

Ylöjärven yritysalueiden profiilit ovat erilaisia ja vas-
taavat hyvin erilaisten ja erikokoisten yritysten sijoit-
tumistarpeisiin. Ylöjärvellä luovutetaan elinkeinoelä-
män tontteja Elovainion, Siltatien, Kolmenkulman ja 
Teivo:n yritysalueilta. Teivo ja Kolmenkulma vastaavat 
isompien toimijoiden tonttitarpeeseen ja Elovainio ja 
Siltatie ovat pienten ja keskisuurten yritysten tontti-
tarpeeseen.  
 
Ydinkeskustan osayleiskaavassa pk-yritysten tontit 
sijoittuvat kaava-alueen länsiosaan Elovainion alueel-
le. Kaupallisten palveluiden kehittämistä varten kaa-
voitetaan tontteja keskusta-alueelle sekä kehittyville 
asuinalueille lähipalveluita varten. 
 
Alueelle arvioidaan syntyvän noin 2000 uutta työpaik-
kaa vuoteen 2040 mennessä.  
 

4.13 Virkistys 

Osayleiskaavan pääviherrakenteen muodostavat kaava-
alueen eteläosan Teivaanlan-Soppeenmäen harjualue 
ja länsi osan Keijärvi ranta-alueineen sekä uusi toimin-
tapainotteinen viherkäytävä Räikän puistosta Metsäky-
län suuntaan. Uusi viherkäytävä sitoo yhteyksillään 
olemassa olevat ja suunnitellut viherrakenteet luoden 
kattavan viherverkkorakenteen. Viherverkko yhdistyy 
suunnittelualueen ulkopuolella sijaitseviin laajoihin 
virkistys- ja metsäalueisiin. 
 

 
Kuva 105. Ylöjärven eteläosan tavoitteellinen pääviher-
verkko 

 
Viherrakenne kytkeytyy kaupunkirakenteeseen muo-
dostaen vaihtelevia tilasarjoja yhdessä katutilojen ja 
aukioiden kanssa. 
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4.14 Liikenne 

Kävely- ja pyöräily 

Valtakunnallisena liikennepoliittisena tavoitteena on 
edistää kävely ja pyöräilyä keskusta-alueilla. Osayleis-
kaava-alueella on kiinnitetty erityistä huomiota kevy-
enliikenteen yhteyksien selkeyttämiseen sekä luotu 
uusia lyhyitä poikittaisia yhteyksiä. 
 

 
Kuva 106. Osayleiskaavaan merkityt kevyenliikenteen 
pääreitit 

 

 
Kuva 107. Kevyenliikenteen rakenne  

 
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmalla pyritään 
osoittamaan tarpeelliset kehittämiskohteet Ylöjärvel-
lä. Olemassa olevasta kevyen liikenteen verkostosta 
etsitään puutteita ja esitetään kehitettäviä kohteita. 
Fyysisen verkoston lisäksi pyritään vaikuttamaan liik-
kumistottumuksiin ja asenteisiin.  
 
Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksia nostamalla 
tavoitteen mukaiseksi voidaan vähentää autoliiken-
teen kasvua. Tavoitteeksi on otettu kävelyn ja pyöräi-
lyn kulkumuoto-osuuksien nostaminen: kävelyn nykyi-
sen 10% osuuden sijaan tavoitteeksi on asetettu 19% ja 
pyöräilyn nykyisen 3% osuuden sijaan tavoitteena on 
15%. Kävely- ja pyöräilyohjelmaan liittyen on toteu-
tettu asukaskysely liikkumisen olosuhteista. Kyselyn 

mukaan yli 70% on halukkaita kävelemään ja pyöräile-
mään nykyistä enemmän, jos vain reittien turvallisuut-
ta ja sujuvuutta parannetaan.  
 
Kaikista kuljetuista matkoista noin puolet on lyhyitä 
alle 5 km matkoja, jotka olisivat potentiaalisia jalan-
kulku- tai pyöräilymatkoja. Ylöjärvellä tehtävistä ny-
kyisistä alle 10 km työmatkoista voisi autoilun sijaan 
muodostua nykyistä enemmän päivittäin noin 2100 
kävelymatkaa ja 3300 pyöräilymatkaa. 
 

Joukkoliikenne 

Joukkoliikenne perustuu kaupunkiraitiotiehen tai run-
kobussilinjaan. Reitti on linjattu keskustan läpi siten, 
että mahdollisimman monella asukkaalla on lyhyt kä-
velymatka pysäkeille. Pysäkkejä on sijoitettu alusta-
vasti kuusi keskustan alueella. Raitiotielinjan päässä 
näin tiheä pysäkkiväli on mahdollinen.  

 

 
Kuva 108. Joukkoliikenne keskusta-alueella sekä kytkey-
tyminen ympäröiviin alueisiin 

 
Kaupunkiraitiotien ensimmäisestä vaiheesta (Lielahti – 
Hervanta) on Tampere tehnyt päätökset ja rakentami-
nen alkanut. Raitiotien mahdollinen jatko Ylöjärvelle 
on selvitystyön alla ja vuoden 2018 aikana seudullinen 
selvitys raitiotien laajennussuunnista on tarkoitus 
valmistua. Kaupunkiraitiotien toteutus on kaukana 
tulevaisuudessa. Linjauksen mukaisella reitillä voidaan 
aloittaa liikennöinti runkobussityyppisenä. Oleellista 
olisi, että keskustan rakentumisen myötä runkobussi 
liikennöisi, kun uusia asuinalueita rakennetaan.  
 
Liityntäpysäköintipaikoiksi keskusta-alueella on kaa-
vailtu Elovainion ja pallotien aluetta osana koulukes-
kusta. Alueet ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavis-
sa ja kauppakeskusten pysäköintialueiden hyödyntä-
minen liityntäpysäköintiin tuo monenlaisia etuja. 

Ajoneuvoliikenne 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

Ylöjärven ydinkeskustan liikenteen toimivuustarkastelu, 

Trafix Oy 2013 sekä päivitys, Ramboll 2018. 

 
Osayleiskaavan liikenneratkaisujen perustana on suun-
nittelukilpailun pohjalta laadittu yleissuunnitelma. 
Liikenneverkollisesti osayleiskaavaratkaisu kytkeytyy 
suunnittelu alueen läpäiseviin seudullisiin pääväyliin 
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sekä sisäisen liikenteen yhteyksien monipuolistami-
seen. Ratkaisussa valtatie 3 on sijoitettu uuteen lin-
jaan ja Vaasantien luonnetta on muutettu katumai-
semmaksi. Vaasantien roolin muuttaminen katu mai-
semmaksi on yleissuunnitelman keskeinen osa. Se 
mahdollistaa maankäytön rakentumisen tien viereen ja 
keskusta-alueen tiivistämisen suunnitellulla tavalla. 
Kuruntieltä on osoitettu uusi yhteys Vaasantielle Ase-
mantien jatkeen ylitettyä rautatien. Lisäksi Elovainion 
alueelle on luotu uusia kehämäisiä liikenneverkkora-
kenteita, jotka palvelevat liikennettä luontevien ly-
hyiden reittien kautta.  
 
Tavoitteena on vähentää turhaa sisäistä liikennettä ja 
samalla eheyttää yhdyskunta rakennetta. Liikennerat-
kaisulla on pyritty parantamaan reitti valintoja ja 
verkon toiminnallista joustavuutta sekä vähentämään 
automatkoja, liikenneruuhkia ja niihin liittyviä ympä-
ristö haittoja. 
 
Liikenneverkon kehittämisessä on ollut tavoitteena 
verkon kohtuullinen toimivuus yleissuunnitelman mu-
kaisessa tilanteessa. Toimenpiteet koostuvat uusista 
liittymistä ja katuyhteyksistä. Lopputilanteessa ole-
tuksena on, että Vaasantie on katumainen 60 km/h 
tie.  
 
Liikenteellisiä toimenpiteitä ovat Kuruntien ja Vaasan-
tien välisen rampin järjestelyt, Pallotien liittymä Vaa-
santielle, Elovainiontien liittymä Vaasantielle ja uudet 
katuyhteydet. 
  

 
Kuva 109. Liikenneverkon muutoksen vuoden 2040 tilan-
teessa 

  

Valtatie 3  

Valtatie 3 on osoitettu yleissuunnitelman mukaiseen 
maastokäytävään.  
 
Esitetty verkkomainen sisäisen liikenteen ratkaisu 
palvelee asutusta luontevien lyhyiden reittien kautta. 
Ratkaisu vähentää turhaa sisäistä liikennettä ja samal-
la eheyttää yhdyskuntarakennetta. Liikenneratkaisu 
parantaa reittivalintoja ja verkon toiminnallista jous-
tavuutta sekä vähentää automatkoja, liikenneruuhkia 
ja niihin liittyviä ympäristöhaittoja. Lisäksi vähentää 
tarvetta rakentaa suurempia katuja ja risteyksiä. 
 
Valtakunnallisten alueiden käytön keskeisiä tavoitteita 
ovat yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikenteen 

vähentämistä koskevat tavoitteet. Vt3 ei ole yhdys-
kuntarakenteesta irrallinen hanke sen kytkeytyessä 
tiiviisti yhdyskuntarakenteeseen. Pelkona on, jos 
moottoritietä suunnitellessa ei huomioida ympäröivää 
yhdyskuntarakennetta, että asuintaajaman halki osin 
siltojen varassa kulkeva moottoritie pilaa maiseman, 
lisää melua ja saastepäästöjä sekä erottaa asuinalueet 
toisistaan.  

 

 
Kuva 110. Valtatie 3 yleissuunnitelma Elovainion kohdal-
la. 

Tampereen läntinen ratayhteys 

Läntisen ratayhteyden tarve ja sijainti ratkaistiin 
maakuntakaavassa. Osayleiskaavassa on osoitettu 
ratayhteys ohjeellisena maakuntakaavan mukaisesti 
Valtatie 3:n länsipuolelle. Tarkempaa aluevarausta ei 
ole tässä vaiheessa mahdollista osoittaa riittävien 
selvitysten puuttuessa. 

Lisäraide 

Lisäraiteen rakentamiseen on osayleiskaavassa varau-
duttu. Mahdollinen lisäraide sijoittuu keskusta alueella 
nykyisen radan viereen eteläpuolelle Lisäraiteiden 
aluevarausselvitys välillä Tampere–Lielahti-
Nokia/Ylöjärvi, Liikennevirasto 2015 selvityksen pe-
rusteella. 
 

4.15 Yhdyskuntatekninen huolto 

Vesihuolto 

Ylöjärven Veden verkostoon liittyneiden vedenkäyttö 
on tällä hetkellä keskimäärin noin 4 400 m³/d.  
Vedenlaskutusjärjestelmästä (Vesikanta) saadun tie-
don mukaan laskutettu vedenkäyttö on noin 3 800 
m³/d. Vesilaitoksen tieto laskutetusta vedenkäytöstä 
on noin 3 500 m³/d, jolloin laskuttamattoman veden 
osuus on noin 900 m³/d. Nykyiset vedenottoluvat 
mahdollistavat 5 500 m³/d vedenoton.  
 
Vuoden 2040 ennustettu vedenkäyttö on 6 800 m³/d.  
Arviolta vuoden 2030 jälkeisessä tilanteessa tarvitaan 
lisävesilähde. Vesijohto- ja viemäriverkostojen mallien 
päivittäminen ja kehittämistarvetarkastelu selvityk-
sessä 2017 vertailtiin verkoston toimivuutta kahden eri 
lisävesilähteen kautta. Lisävesi tuli joko Tampereen 
veden kautta tai mahdollisen Siivikkalan pintavesilai-
toksen kautta. Verkoston toiminta on molemmissa 
tilanteissa varsin samanlaista. Vesihuollon toimivuutta 
tarkastellaan seudullisesti ja varaudutaan seudun puit-
teissa lisävesitarpeisiin.  
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Jätevedet 

Osayleiskaavassa varaudutaan jätevesihuoltoverkoston 
kehittämistarpeisiin. Verkoston kehittämistarpeet 
menevät kuntarajojen ulkopuolelle. Suurimat hank-
keet ovat Saurion pumppaamon suurentaminen ja 
Tampereelle suuntautuvan viemärin suurentaminen. 
Ylöjärvi on mukana seudullisessa Sulkavuoren keskus-
puhdistamossa, jonka rakentamisen louhintatyöt aloi-
tetaan vuoden 2019 alussa. Raholan puhdistamo lak-
kautetaan, kun Sulkavuoreen valmistuu (loppuvuodes-
ta 2023) suurien vesimäärien puhdistukseen kykenevä 
laitos. 

Sähköverkko 

Osayleiskaavaan osoitettiin seudullinen voimalinja 
valtatien 3 vartta pitkin Metsäkylän suuntaan. 
 

Hulevedet 

Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu 

erillinen hulevesiselvitys: Kirkonseudun ydinkeskustan 

hulevesiselvitys, Ramboll Finland Oy 2013. Lisäksi on 

laadittu useampia asemakaavatason selvityksiä mm. 

Elovainion koulutuskeskus ja Elovainion kauppakeskuksen 

ympäristöistä. 

 
Hulevesiselvityksessä on annettu osayleiskaavatasolla 
hulevesien hallinnan toimenpidesuosituksia ja tilava-
rauksia, jotka myöhemmässä vaiheessa ohjaavat ase-
makaavasuunnittelua. Hulevesien hallintatarvetta 
arvioitiin hulevesiselvityksessä osavaluma-alueittain 
tarkastelemalla vettä läpäisemättömän pinnan koko-
naismäärää ja sen pinta-alan suhteellista kasvua. Osa-
valuma-alueille laadittiin suositukset käytettävistä 
hulevesien hallintamenetelmistä ja alustavat ehdotuk-
set sijoituspaikoille.  
 

 
 Kuva 111. Osayleiskaavaehdotuksen yhdyskuntatekninen 
huolto. 

 

Tiikonoja  

Tiikonojaan laskeva sivuoja, joka lähtee Elovainiolla 
sijaitsevan Elon kauppakeskuksen luoteispuolelta, 
hyödynnetään viivytyspaikkana ennen vesien päätymis-
tä Tiikonojaan. Nykyinen ojan varrella sijaitseva ta-
sausallas tulee säilyttää tai korvata vastaavalla, mikäli 
allas poistetaan rakentamisen alta.  
  

Rautatien länsipuolelle suunnitellun Sinivainion asuin-
alueen vesiä tulee viivyttää ennen Tiikonojaan ja rau-
tatien alittavaan rumpuun päätymistä. Alueella saat-
taa olla myös mahdollisuus hulevesien imeytykseen. 
Alueen vesiä ei saa johtaa rautatien kuivatusojiin.  

  

Pölhönoja  

Vaasantien ja Soppeen teollisuusalueen väliin suunni-
tellun asuinalueen hulevedet tulee jatkossa ohjata 
osittain alueen länsipuolelle suunniteltuun avo-ojaan, 
josta vedet kulkeutuvat Tiikonojaan. Alue soveltuu 
lisäksi hyvin imeytykseen.  
  
Elovainiolta tulevien vesien viivyttäminen ennen radan 
suuntaisesti kulkevaa ojaa on tärkeää, jotta eroosio 
uomassa ei kasva ja liettyminen ratarummun edustalle 
hidastuu. Viivytys hoidetaan jäähallin itäpuolelle jää-
vällä alueella. 
  
Koulutuskeskuksen itä- ja eteläpuolelle kaavailtujen 
alueiden osalta yleisiä viivytysalueita on käytössä vä-
hän. Suurin osa näiden alueiden vesien viivytyksestä 
tulisikin hoitaa kiinteistökohtaisesti tai varata yleisille 
alueille viivytykselle tilavarausta. Vaasantien etelä-
puolella tulisi säilyttää nykyiset avo-ojat, jotka hidas-
tavat virtausta ja mahdollistavat veden imeytymisen 
maaperään.  
  
Soppeen sydämeltä tulevia vesiä tulee viivyttää ennen 
Pölhönojaan päätymistä. Vaasantien eteläpuolelle ei 
jää riittävästi tilaa viivytykseen, joten viivytys tulee 
järjestää Vaasantien ja rautatien väliselle metsäkais-
taleelle. Jatkossa viivytysmahdollisuudet rautatien 
pohjoispuolella heikkenevät, kun nykyiseen painantee-
seen rakennetaan liiketiloja.  
 

Soppeen teollisuusalue  

Soppeen teollisuusalueella tulee säilyttää avo-
ojallinen kuivatus pohjaveden muodostumisen yllä-
pitämiseksi ja pintavalunnan hidastamiseksi. Huleve-
det tulee pidättää ja imeyttää alueella. Alueen keski-
osiin jääviä viheralueita voidaan tarvittaessa hyödyn-
tää vesien imeyttämiseen.  
 

Määrällinen hallinta  

Hulevesien määrällinen hallinta on esitetty hajautet-
tavaksi siten, että tavanomaiset ylivirtaamat tasataan 
kiinteistöillä ja poikkeukselliset ylivirtaamat yleisille 
alueille sijoitettavilla tulvaniityillä. 
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4.16 Maisema ja kulttuuriarvot 

Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Selvityksen perusteella suunnittelualueelta tunnistet-
tiin 26 kpl arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristö-
jä, joista viisi on alueita ja 21 pienialaisia kohteita.  
 
Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt: 
 
ky(1)  Mikkolan talo  
ky(2)  Soppeenmäen pientaloalue 1930-50-luvuilta 
ky(3)  Rotikontanhuan tyyppitaloryhmä 1940-50-

luvulta. 
ky(4)  Soppeenharjun pistetaloalue 
ky(5)  Kääriäistentien ja Mikkolanvainiontien pien-

taloalue 1970-luvulta 
 
Arvokkaat rakennetut kohteet: 
 
kr(1)  Mikkolan talo  
kr(2)  Vihriälän asuinrakennus ja puukujanne  
kr(3)  Saurion seurantalo  
kr(4)  Ylöjärven Yhtenäiskoulu  
kr(5)  Soppeenmäen mäkitupalais- ja pientila-

asutus  
kr(6)  Pihlajalinnan kerrostalo  
kr(7)  Linnan hirsitalo  
kr(8)  Vesitorni  
kr(9)  Ylöjärven kirkko (1850) ja sitä ympäröivä 

vanha hautausmaa kiviaitoineen.  
kr(10)  Ylöjärven pappila (1860) ja sen pihapiiri  
kr(11)  Räikkä sekä Räikän puisto  
kr(12) Pietilän talouskeskus ja sen pihapiiri   
kr(13) Pietilän viljamakasiini 
kr(14) Pietilän väentupa 
kr(15) Kiviniemi, Petäjä 
kr(16) Vanha koulu (ent. Loila) ja sen pihapiiri 
kr(17) Urkkola, Urkonmäki 
kr(18) Suojanen ja sen pihapiiri 
kr(19) Krankkula  
kr(20) Rauhala 
kr(21) Räikäntorni 
 
 
 
 
 
 

 

4.17 Luonnonympäristö ja suojelu 

Kirkonseudun ydinkeskustan luontoselvitys, Pentti Keski-

talo 2018. 

 
Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadi-
tussa erillisessä luontoselvityksessä on arvioitu luon-
nonympäristön kannalta tärkeät alueet, jotka on osoi-
tettu osayleiskaavakarttaan. 
 
luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-

tyisen tärkeä alue 

 Soppeenharjulle luonnontilainen suo on met-
sälain mukainen erityisen tärkeää elinympä-
ristöä.  
 
Alueella tulee yhteen sovittaa virkistystoi-
mintojen tarpeet luonnonympäristön ja mai-
seman arvojen ehdoilla 
 

 
luo2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta mer-

kittävä kosteikko ja linnustoalue 
 Alueen suunnittelussa on varmistettava, että 

alueen luontoarvot eivät vaarannu tai hei-
kenny.  

 
luo-3 Luonnon monimuotoisuuden kannalta mer-

kittävän lajin ympäristö 

 Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävit-
täminen ja heikentäminen on kielletty. Alue 
tulee säilyttää liito-oravalle soveltuvana 
elinympäristönä turvaamalla liito-oravan 
pesinnän, ruokailun ja liikkumisen kannalta 
riittävä puusto. 
 
Jäähallin kaakkoispuolelle sijoittuva luon-
nontilaisen kaltainen pieni puronvarsi on 
myös metsälain mukaista erityisen tärkeää 
elinympäristöä. 
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5. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

Ydinkeskustan osayleiskaavan vaikutusalue on pääasiassa Ylöjärven eteläosa. Asuntorakentamisen 
määrällä ja sijainnilla tai liikenneratkaisuilla on merkittäviä seudullisia vaikutuksia. Valtakunnallisia 
vaikutuksia syntyy muun muassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden soveltamisen sekä 
suurten liikenneratkaisujen kautta. Alueet, joille olennaisia vaikutuksia syntyy, on pääasiassa kaava-
alueella. Osayleiskaava-alueen muutosprosessi toteutuu hyvin pitkän ajan kuluessa. Merkittävä osa 
toteuttamisen vaikutusarvioinneista jää tehtäviksi vasta pitkän ajan kuluessa laadittavissa asemakaa-
voissa tuolloin vallitsevien olosuhteiden ja kriteerien perusteella.  
 
 

5.1 Yleiskaavan suhde seudullisiin ja maa-
kunnallisiin suunnitelmiin 

 
Ydinkeskustan osayleiskaava tukee eheytyvän alue- ja 
yhdyskuntarakenteen muodostumista ja mahdollistaa  
vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhdyskuntakehityk-
sen. Tämän mahdollistavat asuin- ja työpaikka-
alueiden yhdyskuntarakennetta täydentävä sijoittumi-
nen, liikenteen sujuvuutta parantavat tie- ja liittymä-
järjestelyt sekä yhdyskuntarakenteellisesti myöntei-
sesti sijoittuvat kaupallisten palveluiden alueet.  

 
Osayleiskaavan kaupan ratkaisu täyttää maankäyttö- 
ja rakennuslaissa, Pirkanmaan maakuntakaavassa ja 
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa kaupan 
sijoittumiselle asetetut edellytykset ja vaatimukset. 
Yleiskaava mahdollistaa kaupan monimuotoisen kehit-
tymisen. 

 

5.2 Vaikutukset luontoon ja virkistysalueisiin  

Ydinkeskustan kaavan mukainen rakentaminen muut-
taa jonkin verran keskusta-alueen luonnonympäristöä, 
vaikka pääosin rakentaminen on täydennysrakentamis-
ta ja kohdistuu jo rakennetuille alueille. Rakentami-
nen muuttaa luonnonympäristöä lähinnä Keijärven 
rannoilla ja jonkin verran Elovainion alueella. Harjun 
virkistysalueen luonnonympäristö säilyy nykyisellään. 
Vaikutukset muuhun ympäristöön jäävät myös vähäi-
siksi.  

Vaikutukset luontoon 

Ydinkeskustan alueella on vain vähän luonnonmukaisia 
alueita. Kaavaratkaisuilla turvataan Ahveniston luon-
nonsuojelualue, harjun metsälain mukaiset kohteet, 
Elovainion purovarren elinympäristö sekä pääosa pai-
kallisesti merkittävistä luontokohteista.  
 
Kaava-alueen tärkein luontokohde on Teivaalanharju-
Soppeenharju, jonka luonnonsuojelu- ja virkistysalueet 
säilyvät nykyisellään. Myös Tiikonojan varsi ja pääosa 
Keijärven rannoista säilyvät virkistys- ja vihervyöhyk-
keinä. Keijärven rannoilla rakentamisen alle jää rauta-
tien pohjoispuolen rehevät, kapeat korpimaiset ran-
tametsät. 
 
Kaava-alueella on tavattu aikaisemmin kaksi liito-
oravan elinympäristöä jäähallin läheisellä puronvarrel-
la ja Koivikko-tilan lähellä. Osayleiskaavassa liito-
oravien mahdolliset elinpiirit on turvattu. 
 
 

Liito-oravan ohella kaava-alueella esiintyy erityisesti 
suojeltavista lajeista lepakoita, joskaan niiden lisään-
tymis- tai levähdyspaikkoja ei alueella ole tavattu. 
Vesisiipat ja pohjalepakot ruokailevat Aronrannan 
eteläpuolella puistossa ja rannan yllä. Isoviiksisii-
pat/viiksisiipat ja pohjanlepakot ruokailevat Soppeen-
harjun notkelman suolampareiden yllä ja alue säilyy 
muuttumaatomana. Aronrannan rakentaminen tuhoaa 
ruokailualueen rakentamisen ja valaistuksen muutos-
ten vuoksi. 
 

Vaikutukset pohjaveteen 

Osayleiskaava-alueen eteläosan Teivaalanharju-
Soppeenharju harjualueella on keskeinen merkitys 
pohjavesialueena, sillä kaava-alueelle sijoittuu kahden 
vedenottamon pohjaveden muodostumisalueet. Ahve-
niston vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle ja muo-
dostumisalueelle ei osoiteta uutta rakentamista lain-
kaan. Saurion vedenottamon lähialueelle ja muodos-
tumisalueelle on osoitettu lisärakentamismahdollisuus. 
Yleiskaavalla on ohjeistettu rakentamista niin, että 
sillä ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun tai mää-
rään. Myöskään Keijärven rannan rakentamisella ei 
vaikuteta Saurion ottamon pohjaveden muodostumi-
seen tai laatuun. 
 
Monin paikoin tiivistyvä rakentaminen lisää päällyste-
tyn pinta-alan osuutta ja lisää näin pintavalunnan 
osuutta. Ylöjärven ydinkeskusta osayleiskaava-alueelta 
laaditun hulevesiselvityksessä (Ramboll Finland Oy, 
2013) on todettu suurimman vettä läpäisemättömän 
alan kasvun tapahtuvan Soppeenmäen ydinalueella, 
jossa läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa nykyti-
laan verrattuna noin 3,3 ha eli 43 %. Vettä läpäisemät-
tömän alan kasvaessa sade- ja hulevedet, joista pitäisi 
ajan myötä muodostua pohjavettä, saattavat ohjautua 
pois pohjavesialueelta, ellei alueen suunnittelussa 
huomioida riittävästi hulevesien imeyttämistä alueel-
la. Alueen tiivistyessä on myös huomioitava, ettei 
toiminnoista aiheudu haitallisia päästöjä tai kuormi-
tusta pohjaveteen. Ranta-alueen rakentamisella ei ole 
vaikutusta pohjaveden muodostumiselle, sillä pohjave-
si purkautuu Keijärven suuntaan, eikä rantaimeytymis-
tä tapahdu. Yleiskaavan määräyksien mukaan pohjave-
sialueilla on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan estä-
mään hulevesien syntyminen ja imeyttämään maape-
rään syntyneet hulevedet. Epäpuhtauksia sisältävien 
hulevesien imeytyminen pohjavesialueella maaperään 
tulee estää. 
 
Saurion vedenottamon pohjaveden muodostumisalu-
eesta 26 % kuuluu kaava-alueeseen, joten rakentami-
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sen aiheuttama muutos ei kohdistu koko muodostu-
misalueeseen. Pohjaveden laadun ja määrän turvaami-
seen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tiiviin kau-
punkirakenteen osuuden kasvaessa. Vaikka Saurion 
läheisyydessä kulkevan rautatien ympärillä olevat 
viheralueet korvataan suurelta osin rakentamisella, ei 
tämä kuitenkaan vaikuta pohjaveden muodostumi-
seen. Rantarakentamisen alueet eivät sijaitse pohja-
veden muodostumisalueella ja lisäksi alueella tehdyis-
sä pohjavesitutkimuksissa on havaittu, että Saurion 
läheisen pohjavesialueen vedet virtaavat kohti veden-
ottamoa lähempänä harjun ydintä ja harjun reuna-
alueilta vesi purkautuu osittain Keijärveen. 
 
Ylöjärvenharjun pohjaveden muodostuminen saattaa 
vähentyä ja pienentää vedenottamoiden antoisuutta, 
mikäli riittävästä hulevesien imeytymisestä ei huoleh-
dita. Kaava-alueelle tulee rakentamisen tiivistämisen 
lisäksi todennäköisesti lisää myös asfaltoituja pihatei-
tä ja katuja, joten riittävästä hulevesien imeyttämi-
sestä tulee huolehtia alueiden suunnittelun ja raken-
tamisen yhteydessä. Tällä tavoin maaperän vesitase 
muuttuu mahdollisimman vähän. Lisäksi toiminta poh-
javesialueella olisi pidettävä sellaisena, että se ei 
aiheuta pohjaveden likaantumista. Erityisesti kiinteis-
töjen tonteilla olevien viemäreiden ja öljysäiliöiden 
kunnosta sekä öljysäiliöiden sijoittamisesta ja suo-
jauksesta on huolehdittava hyvin. Mikäli rata-alueen 
rajaamalla alueella tulee ruoppaustarvetta, tulee 
tutkimuksia tarkentaa ja mahdolliseen metallien kul-
keutumiseen kiinnittää huomiota. Alueelle on kaavoi-
tusprosessin aikana perustettu uusi vedenkäsittelylai-
tos, jossa veden laadun turvaamiseksi jäteveden 
pumppaamo ja talousveden käsittely siirretään eril-
leen.  
 
Yleiskaavassa esitetty maankäyttö ei aiheuta merkit-
täviä uhkia tai haittavaikutuksia pohjavesialueelle. 
Rakentamisen toteutuessa tulee jatkosuunnittelussa 
ottaa huomioon pohjavesialueelle yleiskaavassa anne-
tut suojelumääräykset.  

 

Vaikutukset vesistöihin 

Lisärakentaminen aiheuttaa jonkin verran kuormitusta 
vesistöihin, kun kasvipeitteinen pinta vähenee ja hule-
vesien määrä kasvaa. Kuormitusvaikutusta esiintyy 
etenkin rakentamisvaiheessa. Hulevesien osalta teh-
dään erillissuunnitelma niiden hallitsemiseksi mahdol-
lisimman lähellä niiden syntypaikkaa, jolloin suorat 
vesistö- ja pohjavesivaikutukset jäävät mahdollisim-
man vähäiseksi. Pohjavesialueilla hulevedet hoidetaan 
niin, että vedet saadaan imeytettyä pohjavesialueelle 
pohjaveden määrän turvaamiseksi.  
 
Keijärveen aiheutuvaa lisäkuormitusta vähennetään 
hulevesiratkaisujen ohella säilyttämällä Suojastenlah-
den kosteikkoalue virkistysalueena. Keijärven etelä-
osan rakentaminen rautatien lähellä varmistetaan 
vielä sedimentin lisätutkimuksilla, mutta alustavien 
selvitysten mukaan rannat ovat rakentamiseen sovel-
tuvia eivätkä vaikuta heikentävästi veden laatuun. 
 

5.3 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elin-
keinoihin 

Alueiden rakentamisella on suorat ja nopeat vaikutuk-
set työttömyyteen ja yritysten työllisyystilanteeseen 
rakennussektorille. Monipuolisella ja joustavalla tont-
titarjonnalla yrityksille varmistetaan elinkeinojakau-
malla, mikä tasoittaa talous- ja työttömyysvaikutusten 
jälkiseurauksia suhdannemuutoksissa. Monipuolisella 
asuntotuotannolla varmistetaan työvoiman saatavuus, 
mikä on yhä tärkeämpi yritysten kilpailukykyyn ja 
sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Erilaisilla joustavilla 
liikenneratkaisuilla taataan työssä kulkeminen työ-
paikkakeskittymiin. 
 
Elinympäristön laatuun kohdistuvat vaikutukset eivät 
ole yksiselitteisiä, koska laadun määrittävät omakoh-
taiset kokemukset ja arvostukset. Arvostukset voivat 
myös muuttua elämäntilanteen muutoksissa ja laa-
jemminkin yhteiskunnallisesti ajan saatossa. Toisen 
asukkaan mielestä esimerkiksi tiivistyvä yhdyskuntara-
kenne parantaa elinympäristön laatua ja tuo vireyttä 
katukuvaan. Toisen mielestä elinympäristön laatu voi 
sen sijaan heikentyä kun kaupunkirakennetta tiiviste-
tään. Elinympäristön laadun kannalta onkin tärkeää 
luoda kaupunkiympäristöön erilaisia asumisen vaihto-
ehtoja.  Ympäristöjä niille jotka arvostavat palvelui-
den läheisyyttä ja niille joille tärkeämpää on oma 
asumisen rauha ja tila.   Osayleiskaavassa elinympäris-
tön laatuun pyritään vaikuttamaan muun muassa 
asuinalueen viihtyisyyden, palvelujen saavutettavuu-
den, viheralueiden ja virkistysmahdollisuuksien kaut-
ta. 
 
Ylöjärven keskusta-alueen osalta yleiskaavan tavoit-
teena on kehittää toiminnallisesti sekoittuneita kau-
pan, julkisten palveluiden, asumisen ja viheralueiden 
laadukkaana kokonaisuutena. Yhdyskuntarakennetta 
tiivistetään keskeisiltä alueilta täydennysrakentami-
sella, jolla nidotaan nykyistä keskustarakennetta yh-
teen. Täydennysrakentamisella voi olla elinympäristön 
laatua parantavia sekä heikentäviä vaikuttavia. Tiivis-
tyvän rakentamisen myötä asumisen väljyys heikke-
nee, rauhallisten ja hiljaisten oleskelualueiden voi-
daan katsoa vähentyvän, ja lisääntyneen asukas- ja 
liikennemäärän myötä voidaan havaita myös paikallisia 
meluhaittoja. Elinympäristön laatua puolestaan nostaa 
helppo ja sujuva liikkuminen, hyvä palveluiden saavu-
tettavuus, moninaiset asumisen mahdollisuudet sekä 
virkistysalueet/-yhteydet.  Uusi keskustan laajenemis-
alue myös tiivistää yhdyskuntarakennetta. Vaikutukset 
elinympäristön laatuun tarkentuvat ennen asemakaa-
vavaiheessa. 
 
Kaava tukee yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä ja 
eheyttämisellä valtakunnallisia alueiden käyttötavoit-
teita. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympä-
ristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, 
että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryh-
mien saavutettavissa ja asuinalueiden läheisyydessä. 
Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 
 

5.4 Vaikutukset kaupallisiin palveluihin  

Yleiskaavoja koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 
erityiset sisältövaatimukset, joiden mukaisesti vähit-
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täiskaupan suuryksiköitä osoitettaessa on sen lisäksi, 
mitä maakunta muutoin säädetään, katsottava, että: 
1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin pal-
veluihin ja niiden kehittämiseen; 
2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat saavutettavissa 
mahdollisuuksien mukaan joukkoliikenteellä ja kevyel-
lä liikenteellä; sekä 
3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palvelu-
verkon muodostumista, jossa asiointimatkat ovat koh-
tuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaiku-
tukset mahdollisimman vähäiset. 
 
Ylöjärven ydinkeskusta kehittyy vähittäiskaupan ensisi-
jaisena sijaintipaikkana ja kaupan pääkeskuksena. 
Kirkonseudun ja Soppeenmäen alueilla on monipuoliset 
kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, keskustaha-
kuinen erikoiskauppa, kaupalliset palvelut), keskusta-
toiminnot, julkiset palvelut sekä kulttuuri- ja liikunta-
palvelut. Elovainion alue kehittyy vähittäiskaupan 
suurten yksikköjen sijaintipaikkana. Keskusta-alueen 
palvelut ovat hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuo-
doilla. Keskusta alueelle voi sijoittua vähittäiskaupan 
suuryksiköitä. 
 
Kaupan sijoittamisessa edistetään kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia ja tuetaan 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja liikennever-
kon järkevää kehittämistä. 
 
 

5.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan maisemaan 
ja kulttuuriympäristöön  

Osayleiskaava muuttaa ja kehittää Ylöjärven keskustan 
maisemaa monilta osin. Ylöjärven keskustaajama on 
nopeasti kehittynyt maaseutumaisesta kylästä merkit-
täväksi taajamaksi. Osayleiskaavan tarkoituksena on 
muuttaa nykyistä taajamakuvaa elävään kaupunkimai-
sempaan suuntaan, jolloin lähtötavoitteena on ollut 
taajamakuvan muuttaminen. Osayleiskaavassa on sel-
vitetty kulttuurihistorialliset arvot ja esitetty, että 
alueiden tarkemmassa suunnittelussa ja täydennysra-
kentamisessa arvot tulee huomioida. 
 
Ylöjärven keskusta on pääosin ihmisen muokkaamaa 
kulttuurimaisemaa ja virkistysaluetta. Olennaisesti 
muuttuvien alueiden määrä yleiskaavassa jää suhteel-
lisen vähäiseksi ja sijoittuvat kulttuurihistoriallisesti 
vähemmän merkittäville alueille. Merkittävimmät 
arvoalueet on kaavassa huomioitu aluerajauksin ja 
määräyksin.  Kiinteät muinaisjäännökset ja historialli-
set kylätontit on osoitettu kaavassa. Kokonaisuudes-
saan kohteet on esitetty yleiskaavan liitteissä ja selvi-
tyksissä.  
  

Vaikutukset maisemarakenteeseen 

Kirkonseutua ja Soppeenmäkeä luonnehtineet pelto-
aukeat ovat supistuneet keskustan kasvaessa ja tiivis-
tyessä.  Kirkonseudulla on asutuksen tieltä väistyviä 
alueita pyritty hyödyntämään avoimia näkymiä säilyt-
tävinä viher- ja virkistysalueina. Järvinäkymien säily-
minen on merkittävää etenkin harjulla sijaitsevilta 
vanhoilta kantataloilta ja pappilasta.  
 

Ylöjärvenharju ja pienempi Kirkonseudun pitkittäishar-
ju ovat vaikuttaneet kulkuväylien syntyyn. Pitkit-
täisharjulla ovat seudun vanhimmat kylätontit.  Asu-
tusta on ollut pitkään myös kallioisella Urkonmäellä. 
Sotienjälkeisiä pientaloalueita on Ylöjärvenharjulla ja 
Rotikonmäen kallio- ja moreenikumpareilla. Ylöjär-
venharju on sekä suurmaisemallinen tekijä että eten-
kin Soppeenmäen keskustan sisällä kaupunkitilaan 
vaikuttava luonnonelementti, jonka merkitys Kirkon-
seudulla on heikentynyt näkymien kaventuessa sitten 
maatalousvaiheen ajoista.  Osayleiskaavan toteutuessa 
maaseutumaiset piirteet entuudestaan heikkenevät.  
 
Keijärvi on pieni sisäjärvi eikä sillä enää historiallisella 
ajalla ole ollut liikenteellistä merkittävyyttä. Kirkon-
seudulla Keijärven rantoja on viher- ja liikunta-
alueina. Soppeenmäen suunnalla Keijärvi jää suurten 
liikenneväylien taakse. Tiikonojan varsi on suurelta 
osin osoitettu kaavassa puisto- ja lähipalvelualueiksi. 
Kirkonseudulla Keijärvi on liitetty julkisiin virkistys-
alueisiin, jolloin vesistön merkitys kaupunkikuvassa on  
säilyy rantojen saavutettavuuden myötä.   
 
Vanha Vaasantie on kulkenut karkeasti arvioiden Mik-
kolantien/Soppeentien nykyisessä tiekanavassa, mutta  
arkeologisen selvityksen mukaan ovat merkit vanhasta 
(1700-l aikavaiheen) tiestä hävinneet rakentamisen 
seurauksena. Kuruntien linjaus on siirtynyt ja suoristu-
nut tien perusparannuksissa. Vanhaa linjausta on pai-
koitellen käytössä asuntokatuna (Loilantiellä ja Suo-
jastentiellä). Merkit vanhasta (1700-l aikavaiheen) 
tiestä ovat hävinneet rakentamisen seurauksena. Van-
haa Kuruntien linjausta mahdollisuuksien mukaan seu-
raileva katu- tai kevyenliikenteenreitti mahdollistaisi 
kulun vehreässä ja historiallisesti kerroksellisessa ym-
päristössä aina pappilasta Suojastentielle.  Lisäksi se 
yhdistäisi ympäristön muuttumisen vuoksi hajalleen 
jääneet kantatalot ja parantaisi vanhan kylärakenteen 
hahmottamista. 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Muinaisjäännösten aseman kannalta on tärkeää, että 
rakentaminen ei vaaranna tunnistettuja muinaismuis-
toja. Osayleiskaavan myötä muinaisjäännösten selvi-
tystilanne on parantunut ja paranee aina mitä tar-
kempia maankäytön suunnitelmia laaditaan. Osayleis-
kaavalla on osoitettu tunnistetut kohteet ja niihin 
osoitettu toimenpiderajoitukset muinaismuistolain 
nojalla. Lisäksi ohjeistettu kohdetta tai aluetta koske-
vissa toimenpiteistä on neuvoteltava ensin museoviras-
ton kanssa ja pyydettävä lausunto. Yleiskaavan yleis-
piirteisyydestä johtuen kohde ja aluemerkinnät on 
osoitettu aluevarauksen päälle. Soppenmäen ensim-
mäisen maailmansodan aikainen puolustusvarustus 
sekä historiallinen rajamerkki sijoittuvat viheralueel-
le.   Mikkolan rautakautinen kalmisto ja Siukolan histo-
riallinen kylätontti sijoittuvat rakentamiseen osoitet-
taville alueille. Mikkolan rautakautinen kalmisto sijoit-
tuu asemakaavalla suojellulle alueelle, jonka tontin 
rakennus ja pihapiiri on myös suojeltu. Vastaavasti 
Siukolan kylätontin paikalla sijaitseva pappila pihapii-
reineen on suojeltu asemakaavalla. Näiltä osin tunnet-
tujen muinaismuistojen osalta niiden säilyminen on 
kaavoituksen osalta turvattu ja osayleiskaava edistää 
omalta osaltaan  niiden säilymistä.   
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Vaikutukset kulttuuriympäristöön 

Ylöjärven ja Suojasen kylän talot sijaitsivat jo ennen 
isojakoa Kuruntien varrella, kapealla Keijärven suun-
taisella pitkittäisharjulla peltomaiden ympäröimänä. 
Alueen asutushistoriaa valottavat vanhoilla kyläton-
teilla tai niiden välittömässä läheisyydessä säilyneet 
talonpoikaisrakennukset. Rotikontien varteen jäävä 
Kärpänmäki on kylän vanhoja tilattomien asuinalueita, 
jonne 1888 rakennettiin kunnan ensimmäinen kansa-
koulu. Vanhaa kylävaiheen asutusta on ollut harvaksel-
taan myös Urkonmäellä ja Rotikossa.  
 
Kirkonseudun vanha kylä Keijärveä seurailevalla pitkit-
täisharjulla ja sitä ympäröivä peltomaisema on tie- ja 
keskustarakentamisen myötä kokenut isoja muutoksia.  
Tästä huolimatta kylän vanha aluerakenne on hahmo-
tettavissa Pappilan, Räikän, Pietilän ja Suojasen ton-
teilla säilyneen historiallisen rakennuskannan, vanho-
jen tiepätkien ja Kuruntien pohjalta. Vanhat pihapiirit 
tuovat tiiviin keskustarakentamisen sisään kaupunki-
kuvallista ja tilallista vaihtelua niin rakennuksina kuin  
viherympäristöinä.   
 
Vanhat tilattomien ja torppien asuinpaikat ovat hävin-
neet lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä, vanhan  
ilmeensä säilyttäneitä 1900-luvun alun pientaloja. 
Pisimpään perinteistä kyläympäristön luonnetta säilyi 
Pietilään kuuluneella Kärpänmäellä, mutta viimeaikai-
sen täydennys- ja katurakentamisen jälkeen jäljellä on 
miljöön sijaan yksittäisiä vanhoja rakennuksia - Pieti-
län väentupa ja Kiviniemi - uudistuneessa ympäristös-
sä.  Rotikossa vanhimmat pientalot sijaitsevat hajal-
laan, ja niistä vain muutama on Linnan pientalon ta-
paan säilyttänyt vanhaa perinteistä ulkoasua.  
 
Osayleiskaava edistää valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden mukaisesti yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämistä. Osayleiskaavan kasvukehitys on suunnattu 
ensisijaisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakentee-
seen nykyisiä alueita tiivistämällä ja täydentämällä, ja 
siten hidastaen rakenteen hajautumiskehitystä. Ydin-
keskusta-alueilla nykyinen rakenne tiivistyy eniten.  
Tämä luo haasteen kulttuuriympäristön muutoksille. 
Osayleiskaavalla on lähdetty ajatuksella, että tunnis-
tetaan nykyiset arvokohteet ja niiden arvot, mutta 
mahdollistetaan uuden ajallisen kerroksen syntymi-
nen. Ratkaisu muuttaa kulttuuriympäristön hahmoa 
maaseutumaisesta taajamasta kaupunkimaisemmaksi. 
Toisaalta luodaan mahdollisuus uuden kulttuuriympä-
ristön syntymiselle. Laadukas kulttuuriympäristöön 
sopeutettava rakentaminen mahdollistaa alueelle 
myös täysin uudenlaisen profiloitumisen ja identitee-
tin. Laadukas kulttuuriympäristön asuinympäristön 
lähialueena on arvokas ja vaalittava asia kaupunkiku-
vallisesti. Alueen historia ja tulevan alueen kehittymi-
nen antavat lisäarvoa koko kaupungin kehittämiselle. 

 
Kirkonseutu 
Kirkonseudulla maalaiskylämaisemat säilyivät vielä 
pitkään viime sotien jälkeen aluetta hallitsevana piir-
teenä. Uudentyyppinen tiivis pientalorakentaminen 
keskittyi aina 1970-luvun alkupuolelle saakka etääm-
mäksi kylän reuna-alueille. Merkittävin muutos oli 
Kuruntien oikaisu 1950-luvun alkuvuosina. Seuraavan 
vuosikymmenen aikana Kirkonseudulle rakennettiin 
ensimmäiset modernit kivitalot, ja 1970-luvulla käyn-

nistyi laajamittaisempi peltojen käyttö asuntoraken-
tamiseen.  Teollistuneemman ja tehokkaamman asun-
torakentamisen aloitti 1964 valmistunut Räikäntornin  
pistetalo. Kirkonseutu on profiloitunut hallinnollisten 
palveluiden, kuten kaupungintalon, kirjaston ja liikun-
ta-alueiden keskustana. Kuluvan vuosituhannen puolel-
la Ylöjärvelle on rakennettu monta arkkitehtuuriltaan 
kunnianhimoista julkista palvelurakennusta, kuten 
kaupungintalo ja kirjasto kirkon lähelle ja Koulutus-
keskus Valo Elovainion alueelle. Keskustan uudisraken-
tamisella luodaan uutta kerrosta kulttuuriympäristöön 
ja monipuolistetaan kaupunkikuvaa. Tavallaan histori-
allisessa kehyksessä kaupunkimaisemman ympäristön 
synty on luonteva jatkumo kulttuuriympäristön kehit-
tymiselle.  
 
Osayleiskaavalla on turvattu seudullisesti arvokas Ylö-
järven kirkko ja sen lähiympäristö. Kirkon lähiympäris-
tö kulttuuriarvot säilyvät osayleiskaavalla, kun merkit-
tävää uutta rakentamista ei osoiteta kirkon ja vanhan 
raitin varteen. Osayleiskaavassa lisäksi ohjeistetaan, 
että aluetta kehitetään kulttuuriarvot huomioiden. 
Aluetta koskevissa toimenpiteissä on otettava huomi-
oon rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiir-
teet ja identiteetti. Suurin muutos nykytilaan 
osayleiskaavan myötä tulee kulttuuriympäristön reuna-
alueille, joille on osoitettu voimakasta täydennysra-
kentamista. Näiltä osin kaukomaisema ja taajamakuva 
lähiympäristöä lukuun ottamatta muuttuvat voimak-
kaasti kohti kaupunkimaista rakennetta.  Kirkon näky-
vyys kaukomaisemassa heikkenee korkeiden rakennus-
ten myötä. 
 
Soppeenmäki 
Soppeenmäen mäkitupa- ja pientilataustainen kyläyh-
teistö sijaitsi Kuruntien risteyksen länsipuolella. 1800-
luvulla alueelle siirretty Mikkolan talo hallitsi maan-
käyttöä risteyksen itäpuolella aina viime sotiin saakka. 
Kuruntien risteys keskitti palveluja. Maaseutumaise-
mat ovat hävinneet vanhan ja uuden Vaasantien var-
relta. Mikkolan päärakennus kuuluu Soppeenmäen 
historiallisiin avainkohteisiin, joka puistopihansa kes-
kellä rikastuttaa kaupunkikuvaa ja välittää tietoa ai-
kaisemmasta maankäytöstä. Mikkolaa vastapäätä si-
jaitseva Vihriälän talo on Soppeenmäen harvoja 1800-
luvun rakennuksia.  Kahden aikaansa edustavan raken-
nuksen välillä säilynyt puukuja on merkittävä ympäris-
tötekijä. Vanhaa maantietä ympäröineestä mäkitupa-
lais- ja pientila-asutuksesta on jäljellä yksittäisiä, 
vaihtelevasti ylläpidettyjä pientaloja, jotka tuovat 
muutoin lyhyellä aikavälillä rakentuneeseen taaja-
maan historiallista kerroksisuutta. 
 
Soppeenmäestä oli tullut jo ennen sotia Kirkonseutua  
tiiviimpi ja laajempi keskittymä. Asutuskeskittymän 
kasvu kiihtyi sotien jälkeen kunnan aktiivisen tonttipo-
litiikan seurauksena.  Taajama laajeni harjun rinteille. 
Teollisuusalue perustettiin Soppeenmäen länsiosaan, 
josta rakentaminen laajeni viljelylaaksoon.  Soppeen-
mäen nykyinen liikekeskusta on rakentunut viimeisen 
puolen vuosisadan aikajänteellä.  
 
Varhaista suunnitelmallista aluerakentamista edusta-
vat kunnan laatimilla palstoitussuunnitelmilla synty-
neet pientaloalueet Ylöjärvenharjulla 1930-50-
luvuilta. Aikakaudelle tyypillinen korttelirakenne ja 
kotipuutarhamaiset pihat talousrakennuksineen, puoli-



 

76 | Ydinkeskustan osayleiskaava  Ylöjärven kaupunki  

toistakerroksiset puutalot ja niiden säännöllinen sijoi-
tustapa suhteessa katuun ovat alueen ominaispiirteitä.  
Vuonna 1952 rakennettiin Soppeenmäkeen kuntakes-
kuksen ensimmäinen asuinkerrostalo, puurunkoinen 
Pihlajalinna.  Teollistuneempaa ja tehokkaampaa 
asuntorakentamista sekä lähiöideologiaa edustaa Sop-
peenmäellä harjumaiseman suurmuotoja mukaileva, 
maisemallisesti vaikuttava pistetaloryhmä. 1970-
luvulta on myös Kääriäistentien ja Mikkolanvainion 
pientaloalue, jossa asemakaavallisena ideana ovat 
korttelin sisäiset kevyenliikenteenväylät. Lyhyellä 
aikavälillä rakentuneet talot edustavat hyvin aikaansa. 
Harjun laella merkittävän ulkotilan muodostaa raken-
nustyypinä vaikuttava kartiotornityypin vesitorni 1980-
luvulta, vierellä 1960-luvun tiiliseinäinen lieriötorni.  
 
Osayleiskaavalla ei osoiteta merkittävää rakentamista 
Soppeenmäen pientaloalueella. Soppeenmäen kerros-
talo alueella vanhat olemassa olevat kerrostalot luovat 
ajallista kerroksellisuutta uudistuvaan keskustaan. 
 
 

5.6 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen  

Vesijohtoverkko 

Vesijohtoverkoston tilanne on kokonaisuudessaan ver-
koston kapasiteetin puolesta kohtuullisella tasolla, 
mutta vedentuotanto on kapasiteettinsa ylärajoilla.  
 
Verkoston keskeisimmät kapasiteettikapeikot ovat 
nykytilanteessa veden johtamisessa kohti pohjoista 
Haaviston alueen läpi. Linjoissa on jo paikoin nykyti-
lanteessa korkeita virtausnopeuksia, keskeisimpinä 
Kuruntien 200M-linjat sekä tämän yhteyden rinnakkais-
linjat mm. Lähdevainiontiellä ja Kivitiellä. Samalla 
suunnalla muita yksittäisiä kapasiteettiongelmakohtia 
on mm. Rotikossa Perkiöntanhualla. Tilanteen kriitti-
syyttä kuitenkin lievittää se, että pääosin pohjoisen 
suunnan paineet ovat turhankin korkeat, joten pai-
nehäviöiden kasvu ei muodosta herkästi ongelmaa.  
 
Varsinkin Veittijärven pohjoispuolella alueen paineet 
ovat hyvin korkeita ja paineenalennusta tulisi harkita.  
2040 Ennustetilanteeseen lisätty 250PEH –yhteys Silta-
tien alueen läpi helpottaa merkittävästi nykytilanteen 
mainittuja verkoston ongelmakohtia. Mallinnuksessa 
verkosto toimii suhteellisen hyvin jo pelkästään tällä 
verkostomuutoksella kokonaisuutta ajatellen. Tarkem-
pi vedenkäyttöjen sijoittuminen verkostoon todennä-
köisesti laukaisee paikoin yksittäisiä lisätarpeita sa-
neerauksille. Edellä mainittujen lisäksi keskeinen 
haaste ja toimenpiteitä määräävä tekijä on lisäveden-
tarpeen tyydyttämisen tarkentuminen. 

Viemäriverkko 

Viemäriverkoston kapasiteetti ei ole nykytilanteessa 
riittävä kevään sulamisvesien aiheuttamien huippuvir-
taamien välittämiseen. Viemäriverkostoon tulee erityi-
sen paljon vuotovesiä Petäjäntien, Keihäsniemen sekä 
Pohtosillan pumppaamoille. Verkoston kannalta kriit-
tistä olisi vähentää erityisesti Petäjäntien yläpuolisen 
verkoston vuotovesiä, koska nämä vuotovedet pumpa-
taan moneen kertaan ennen puhdistamoa ja koska 
viettoviemärin kapasiteetti ylittyy Jopintien ja Kei-
häsniemen pumppaamon välisellä osuudella usealta 

kohdalta. Kapasiteetin ylittyminen johtaa mallissa 
kaivojen tulvimiseen Viljakkalantien tuntumassa, mikä 
onkin mallinnuksen perusteella keskeisin viemäriver-
koston ongelmakohta. Kapean putkiosuuden kapasi-
teettia voidaan saneerauksen vaihtoehtona parantaa 
vähentämällä vuotovesiä Petäjäntien ja Keihäsniemen 
pumppaamoalueilla tai siirtämällä vesiä vaihtoehtoisia 
reittejä pitkin.  
 
Ennustetilanteessa vuodelle 2040 Jopintien paine-
viemärin purkupaikkaa siirrettiin Kivilähteen pump-
paamolle ja Elon pumppaamon purkuputki käännettiin 
Vaasantien yli. Jopintien linjan muutos vähentää huo-
mattavasti Keihäsniemen viettoviemäriverkoston 
kuormitusta, jolloin myös tulevaisuuden vedenkäytön 
lisäys saadaan välitettyä hyvin Keihäsniemen pump-
paamolle. Toisaalta Jopintien paineviemärin muutos 
tuo ongelmia muille alueille. Muutetussa tilanteessa 
viemäriverkosto tulvii yli Elotiellä. Myös Saurion 
pumppaamon kapasiteetti loppuu ennustetilanteessa 
ja vesi padottuu Vaasantien vieressä kulkevaan vietto-
viemärilinjaan. Tulvimista maanpinnantasolle ei ko. 
linjassa kuitenkaan tapahdu. Näiden ongelmien mah-
dollisia ratkaisuja on Elotien ahtaan 200M–
putkiosuuden ohittaminen, jatkamalla Kivilähteen 
paineviemäriä ja yhdistämällä paineviemäri vasta 
315M-putkeen Elotien itäpuolella. Lisäksi tarvitaan 
Saurion pumppaamon pumppujen sekä paineputken 
saneeraus. 
 

5.7 Vaikutukset liikenteeseen  

 
Kävely- ja pyöräily 
Nykyisiä liikkumistottumuksia muuttamalla voidaan 
suunnata osa liikenteestä autoilun sijaan kävelyyn ja 
pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen 
kasvu edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä lisää 
monien eri liikennemuotojen matkaketjuja. Autolii-
kenteen väheneminen lisää yhteiskunnan taloudellista 
tehokkuutta monipuolisesti mm. investointitarpeita 
vähentämällä, ruuhkien vähentämisellä, melu- ja on-
nettomuushaittoja vähentämällä sekä terveysvaikutus-
ten kautta. Matkaketjujen suosiminen on ekologista ja 
toimii keinona ilmastonmuutosta vastaan. Kävely- ja 
pyöräilyreittien kehittäminen mahdollistaa turvallisen 
ja viihtyisän kaupunkiympäristön muodostumisen. 
Maailman terveysjärjestö WHO:n laatiman HEAT-
laskentamenetelmän avulla voidaan arvioida kävelyn 
ja pyöräilyn terveyshyötyjä. Ylöjärven kävelyn kulku-
muoto-osuuden muutos 19% osuuteen ja pyöräilyn 
muutos 15% osuuteen toisi vuodessa laskelmien mu-
kaan 4,4 miljoonan euron terveyshyödyt. 
 

Joukkoliikenne 
Asukkaita Ylöjärven joukkoliikennekäytävän alueella 
asuu vuoden 2009 tilanteessa 14 400 asukasta ja vuo-
den 2030 rakennemallin mukaisessa ennustetilanteessa 
25 200 asukasta. Työpaikkoja Ylöjärven joukkoliiken-
nekäytävässä on vuoden 2006 tilanteessa 4700 ja vuo-
den 2030 ennustetilanteessa rakennemallin mukaan 7 
800. Keskusta-alueen tulevaisuuden joukkoliikennerat-
kaisuna on joko runkobussi tai raitiotie.  
 
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennekäytävien 
kehittämisvaihtoehtojen tarkastelussa (Ramboll 2013) 
runkobussivaihtoehdossa runkobussilinjojen vuoroväli-
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nä on 8 minuuttia. Runkobusseja palvelevien liikenne-
järjestelyjen kustannukset riippuvat siitä tutkitaanko 
Paasikiventien vai Pispalan valtatien linjausta. Paasi-
kiventien vaihtoehdossa bussijärjestelyjä kaivataan 
Sepänkadulle jopa 10 miljoonalla eurolla. Pispalan 
valtatien vaihtoehdossa Pirkankadun bussijärjestelyjen 
kustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa. Molemmissa 
vaihtoehdoissa on Lielahdessa ja Ylöjärven suunnalla 
odotettavissa 3–4 miljoonan euron kustannukset bussi-
liikennettä tukevista tie- ja katuverkon järjestelyistä. 
Runkobussi-vaihtoehdossa Ylöjärven joukkoliikenne-
käytävässä joukkoliikennematkojen määrä on 2,20 
miljoonaa matkustajaa/v ja joukkoliikenteen matkalu-
ku asukkaiden ja työpaikkojen yhteenlaskettuun mää-
rään suhteutettuna 67 matkaa vuodessa.  
  
Raitiotievaihtoehdossa raitiotien vuoroväli on 7 min. 
Ylöjärven raitiolinja erkanee 1. vaiheen raitiolinjasta 
Hervanta–keskusta–Lentävänniemi Enqvistinkadun 
liittymässä. Lielahden ja Ylöjärven välisen raitiolinjan 
pituus on 11,5 km, sillä on 13 pysäkkiä. Bussilinjastos-
ta on karsittu suurin osa suorista Ylöjärven keskustan 
kautta Tampereelle jatkavista vuoroista, mutta Vuo-
rentaustan kautta kulkee Asuntilaan, Metsäkylään ja 
Haaviston alueelle haarautuvat bussilinjat 30 minuutin 
vuorovälillä. Ylöjärven suunnan raitiotien investointi-
kustannukset ovat 57,2 miljoonaa euroa. Näistä Tam-
pereen puolella muodostuu 9,8 miljoonaa euroa, eli 
Ylöjärven alueella kustannukset ovat 47,4 miljoonaa 
euroa. Ensimmäinen vaihe kauppakeskus Eloon asti 
maksaa 41 miljoonaa euroa. Raitiotievaihtoehdossa 
Ylöjärven joukkoliikennekäytävässä joukkoliikenne-
matkojen määrä on 2,57 miljoonaa matkustajaa/v ja 
joukkoliikenteen matkaluku asukkaiden ja työpaikko-
jen yhteenlaskettua määrää kohden 78 matkaa/v. 
Raitiotievaihtoehdossa Ylöjärven joukkoliikennekäytä-
vän liikennöintikustannukset ovat vuonna 2030 1,7 
miljoonaa euroa pienemmät kuin runkobussivaihtoeh-
dossa. 
 

Ajoneuvoliikenne 
Liikennemäärien ennustetaan kasvavan Tampereen 
seudulla noin 48 % vuodesta 2010 vuoteen 2030 men-
nessä. Kaupunkiraitiotie kasvattaa selvästi joukkolii-
kenteen kulkutapaosuutta. Joukkoliikenteen käyttä-
jien osuus kasvaa 5 prosenttiyksikköä perusennustee-
seen verrattuna. Myös bussivaihtoehdossa vuoromää-
rien lisäys kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamää-
riä selvästi. Henkilöautoilun kulkutapaosuuden lasku 
on noin prosentin suuruinen. 
 
Valtatiellä 3 liikennemäärien ennustetaan iltahuippu-
tunteuna oleva 2000 ajoneuvoa/h, kt 65:llä noin 1600 
ajoneuvoa/h. Kuruntiellä liikennemäärät ovat noin 700 
ajoneuvoa/h. 
 

 
Kuva 112. Liikenneverkon kuormittuneisuus ennustelilan-
teessa 2040. 

 
 
Liikennejärjestelmällisillä toimenpiteillä saadaan lii-
kenneverkko kohtuullinen toimivuus varmistettua 
osayleiskaavan mukaisessa tilanteessa. 

 

Valtatie 3 

Valtatie 3 on osoitettu yleissuunnitelman mukaiseen 
maastokäytävään. Valtatien 3 estevaikutuksia on pyrit-
ty osayleiskaavassa vähentämään sisäisen liikenteen 
verkkomaisella rakenteella, mikä tarjoaa luontevat 
lyhyet reitit alueilta toisille. Yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelyt vaikuttavat toisiinsa monimutkai-
sella tavalla, jota on hyvin hankala yksiselitteisesti 
arvioida. Kun lisääntyvälle maantieliikenteelle tarvi-
taan suurempia teitä, niin itse asiassa voidaan aiheut-
taa autoilun lisääntymistä ja yhdyskuntarakenteen 
hajaantumista pitenevien etäisyyksien johdosta. Verk-
komaisella katurakenteella vähennetään sisäistä lii-
kennettä merkittävästi ja päästään ympäristöllisesti 
kestävän kehityksen mukaiseen ratkaisuun. 
 
 

5.8 Vaikutukset ympäristöhäiriöihin  

Melu 

Lisääntynyt maankäyttö Ylöjärven keskustassa sekä 
lähialueilla lisää liikennettä ydinkeskustan alueella. 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan ennusteti-
lanteessa 2035 melutasot sekä tie- että raideliiken-
teen osalta ovat pääosin suuremmat kuin nykytilan-
teessa, mutta muutokset eivät ole niin suuria, että 
melutilanteessa tapahtuisi merkittävää muutosta. 
Raideliikenteessä lisääntyvä junien määrä kompensoi-
tuu kalusto-muutoksella, sillä uudemmat junat ovat 
vanhoja hiljaisempia. Tieliikenteessä uusilla yhteyksil-
lä ei ole suurta vaikutusta kokonaismelutilanteeseen, 
sillä ne sijoittuvat jo nykyisin ohjearvot ylittäville 
vyöhykkeille. 
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Melulaskennat tehtiin pääteiden ja –katujen osalta. 
Laskennat on tehty väylien ennustetilanteeseen poh-
jautuen, ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänita-
soina päiväajalle (LAeq7-22) ja yöajalle (LAeq22-7). 
Meluvyöhykelaskennoissa käytetyn hilapisteverkon 
tiheys on ollut 10 x 10 m, laskenta on tehty 2 m kor-
keudelle maanpinnasta kuvaten piha-alueiden meluta-
soa. Laskentojen perusteella voidaan todeta, että 
uusille alueille yömelutasot ovat mitoittavia. Uusilla 
alueilla melutasot oleskelupihoilla eivät saisi ylittää 45 
dB(A):n ohjearvoa. Vt 3:n melu leviää laajimmalle 
alueelle. Vaasantien melu on huomioitava rakennusten 
jatkosuunnittelussa. Rakennuksen sijoittelussa tulee 
huomioida, että ne suojaavat pihalla leikki- ja oleske-
lualueita liikenteen aiheuttamalta melulta.   
 

Tärinä  

Tehdyn laskennallisen liikennetärinätarkastelun perus-
teella Tampere-Seinäjoki -radalla liikkuva raskas tava-
rajunaliikenne, sekä nopea henkilöjunaliikenne, ovat 
merkittävimmät liikennetärinän lähteet alueella. Tie- 
ja katuliikenne saattaa aiheuttaa hyvin paikallista 
liikennetärinää, mutta varsinkin alueen läpi kulkevan 
VT3:n tapauksessa rakentamisen minimietäisyys väy-
lästä määräytyy pikemminkin melun kuin tärinän pe-
rusteella.  
  
Tärinä leviää pahimmin pehmeillä pohjamailla. Tässä 
suhteessa alttiimmat yksittäiset sijainnit ovat Keijär-
ven eteläpään pehmeiköt, Urkonmäen eteläpuolinen 
turvealue, sekä Rotikon länsipuoliset pehmeiköt.  
  
Nykyisen rakennuskannan osalta laskennallinen liiken-
netärinä ei aiheuta lisäselvitys- tai toimenpidetarpei-
ta, sillä oleville rakennuksille vaadittava värähtely-
luokka D (v<0,6 mm/s) toteutuu käytännössä kaikkial-
la. Uusille, maaperästä riippuen radasta n. 50 m – 100 
m etäisyyttä lähempänä sijoittuville rakennuksille 
suositellaan kohde/hankekohtaista, mittauksiin perus-
tuvaa tärinäselvitystä, minkä perusteella voidaan 
päättää mahdollisista tärinän torjuntatoimenpiteistä.  
  

Runkomelu  

Liikenteen aiheuttaman runkomelun suurin aiheuttaja 
on junaliikenne. Laskennallisesti merkittävin liikenne-
tyyppi on nopea henkilöjunaliikenne. Tieliikenteen 
osalta vaadittava suojaetäisyys täyttyy käytännössä 

aina (mahdollisena poikkeuksena aivan väylään kiinni 
rakennetut talot).  
  
Nykyisen rakennuskannan osalta laskennallinen runko-
melu ei aiheuta lisäselvitys- tai toimenpidetarpeita.  
Runkomelun osalta alttiimmat alueet ovat kalliot ja 
tiiviit moreenimaat. Erityisesti kohta, jossa rata kul-
kee kallioalueella Rotikon lounaispuolella, on selkeä 
runkomelun riskialue.   
  

Ilmansaasteet 

Yleiskaava mahdollistaa kehityksen, jossa ilmansaas-
teet voivat vähentyä. Tämä perustuu siihen, että 
yleiskaavaratkaisulla varmistetaan rakennettavien 
alueiden riittävä tiiveys, yhdyskuntarakenteen ehey-
tyminen sekä viheralueiden ja viheryhteyksien säily-
minen. Myös liikenneverkon sujuvoittamista palvelevat 
ratkaisut sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
toimintaedellytysten vahvistaminen tukevat kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentymistä. Keskustan asukkailla 
on hyvät edellytykset käyttää päivittäisessä liikkumi-
sessaan joukkoliikennettä tai kulkea jalan tai pyörällä. 
Liikkuminen ei välttämättä edellytä henkilöauton 
käyttöä. Tämä tukee toimivan, yhdyskuntataloudelli-
sesti edullisen ja ilmastovaikutusten kannalta myön-
teisen kaupunkirakenteen muodostumista.  
 
 
 
 
 

6. Kaavantoteutus 

6.1 Toteuttaminen  

Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan toteuttaminen 
alkaa heti osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen ase-
makaavojen laatimisella. 
 

6.2 Toteuttamisen seuranta 

Kaupunki seuraa yleiskaavan toteutumista ja huolehtii 
asemakaavavarannosta. Lisäksi keskusta-alueella kaa-
voitus on jatkuvaa prosessia, jossa myös yleiskaavaa 
tarkistetaan aika ajoin 
 
 
 
 

 

 
 


