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Rautatieliikennealueen, maanteiden sekä pääkatujen läheisyyteen asemakaavoja
valmisteltaessa on laadittava melu- ja tärinäselvitys sekä varmistettava alueen ilmalaatu.
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Seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden alarajat ovat paljon tilaa vaativan kaupan osalta
15 000 k-m², keskustahakuisen vähittäiskaupan osalta 10 000 k-m² ja päivittäistavarakaupan
osalta 5 000 k-m².
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Asemakaavoituksen ja alueen rakentamisen yhteydessä on varmistettava hulevesikäsittelyn
toimivuus. Alueilla syntyvät hulevedet tulee viivyttää ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää
katu- ja tonttialueilla varatuilla alueilla. Asemakaavaa laadittaessa on annettava määräys
tonttikohtaisesta hulevesien käsittelystä. Hulevesiä tulee imeyttää maaperään sekä
viivyttää painanteilla ja muilla rakenteilla. Ellei asemakaavassa toisin määrätä, niin hulevesien
tonteille sijoitettavien viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on yksi kuutiometri jokaista sataa
vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
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Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle ei saa sijoittaa yli 4 000 k-m² suuruisia päivittäistavarakaupan tai keskustahakuisen erikoistavarakaupan suuryksiköitä ilman erillismerkintää.
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Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset
MAANKÄYTTÖ
C1

UUDISTUVA KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

Keskustatoimintojen alue jota uudistetaan toiminnallisesti
sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden,
toimitilojen, hallinnon, virkistyksen ja vapaa-ajan sekä kaupunkikulttuurin alueena. Alueen rakentamisen tulee edistää toimintojen
monipuolisuutta sekä kestävän ja viihtyisän kaupunkiympäristön
muodostumista. Rakennusten maantasokerrosten keskeisiin
julkisiin kaupunkitiloihin avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai toimitiloiksi. Liikenneympäristöä kehitetään
kestävien kulkumuotojen, erityisesti, kävelyn ja pyöräilyn sekä
joukkoliikenteen, ehdoilla. Alueella tulee varautua kaupunkiraitioliikenteeseen. Alueiden pysäköinti ratkaistaan ensisijaisesti
rakenteellisin pysäköintiratkaisuin. Alueen suunnittelussa tulee
liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota
liikenteen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan.
Alueen korttelitehokkuus on pääosin 0,8-1,8. Perustellusti
korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempi.
Kohdekohtaiset suunnittelusuositukset:
Vaasantienvarsi ja Pallotien alue: Aluetta tulee kehittää osa-alueita yhdistävänä asuinpainoitteisena alueena. Alueen maankäyttöä
tehostetaan ja varaudutaan Vaasantien varren vaiheittaiseen
toteuttamiseen pitkällä aikavälillä.
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TIIVISTYVÄ KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

Keskustatoimintojen alue jota kehitetään toiminnallisesti
sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden,
toimitilojen, hallinnon, virkistyksen ja vapaa-ajan sekä kaupunkikulttuurin alueena. Alueen rakentamisen tulee edistää toimintojen
monipuolisuutta sekä kestävän ja viihtyisän kaupunkiympäristön
muodostumista.
Rakennusten maantasokerrokset on keskeisillä paikoilla
osoitettava pääsääntöisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Alueiden
pysäköintiä kehitetään pääsääntöisesti rakenteellisilla pysäköintiratkaisuilla. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen,
erityisesti, kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen ehdoilla.
Alueella tulee varautua kaupunkiraitioliikenteeseen.
Kohdekohtaiset suunnittelusuositukset:
Soppeenmäki: Aluetta tulee kehittää tiiviin kaupunkimaisen
asumisen alueena, josta on hyvät virkistysyhteydet.
Kirkonseutu: Suunnittelussa tulee erityistä huomitota kiinnittää
Kuruntien katuympäristön kehittämiseen viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi.
Vaasantien ja rautatien rajaama-alue: Aluetta kehitetään koulu- ja
osaamiskeskittymänä.
Keskustatoimintojen C1 ja C2 alueiden kaupanmitoitus:
Keskustatoimintojen C1 ja C2 alueilla yli 2000 k-m² suuruisten
vähittäiskauppayksiköiden yhteenlaskettu kerrosalan enimmäismitoitus on 60 000 k-m².
SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄ VÄHITTÄISkm
KAUPAN SUURYKSIKKÖTOIMINTOJEN ALUE
Keskustatoimintojen alue, jolle voidaan sijoittaa merkitykseltään
seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.
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KULTUURIYMPÄRISTÖ
KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA ELINP/TY KEINOELÄMÄN SEKOITTUNUT ALUE

Aluetta kehitetään monipuolisten työpaikkatoimintojen,
kaupallisten palvelujen, sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alueena. Alueelle on mahdollista osoittaa
täydentävää asuntorakentamista sekoittuneena ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien toimintojen yhteyteen. Alueen liikenneympäristön tulee tukea kestävien liikkumismuotojen käyttöä.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen vaiheittainen tiivistäminen ja soveltuvuus myöhemmin
asuinympäristöksi, yhteydet virkistysalueille, joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset. Paljon tilaa vaativat
yksiköt on suunniteltava siten, että ne mahdollistavat alueen
kehittymisen myöhemmin keskustaympäristöksi.
Alueelle ei saa sijoittaa yli 15 000 k-m² suuruisia paljon tilaa
vaativan kaupan suuryksiköitä ilman erillismerkintää.
SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄ VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖTOIMINTOJEN ALUE
Alueelle voidaan osoittaa seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksikkö. Yli 2000 k-m² suuruisten vähitäiskauppayksiköiden kerrosalan enimmäismitoitus on 75 000 k-m², josta
keskustahakuistakauppaa on enintään 35 000 k-m² ja päivittäistavarakauppaa enintään 5 000 k-m².
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ASUMISEN ALUE

Alue varataan asuinkerrostaloille, virkistykseen ja asumisen
lähipalveluihin. Alueelle saa sijoittaa myös asuinpientaloja sekä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Alueella tulee edistää monipuolista kaupunkikuvaa,
viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua.
A

UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA
ASUMISEN ALUE

Aluetta kehitetään asuinkerrostaloille, virkistykseen ja asumisen
lähipalveluiden alueena. Alueelle saa sijoittaa myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja
työpaikkatoimintoja. Alueella tulee edistää monipuolista
kaupunkikuvaa, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua. Alueen
korttelitehokkuus on pääosin 0,6-1,6. Perustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempi.
AP

PIENTALOVALTAINEN ASUMISEN ALUE

Alue varataan pientaloasumiselle kuten omakotitaloille,
yhtiömuotoisille ja kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle tulee edistää kaupunkimaista pientalorakentamista, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua.
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Aluetta kehitetään monipuolisina ja hyvin saavutettavina
toimitilojen, tuotannon, varastoinnin sekä yritystoimintaa
tukevien palveluiden alueina.
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UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA
PIENTALOVALTAINEN ASUMISEN ALUE

Aluetta kehitetään kaupunkimaiselle pientaloasumiselle kuten
yhtiömuotoisille ja kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle tulee edistää kaupunkimaista pientalorakentamista, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua. Alueen
korttelitehokkuus on pääosin alle 0,6.

KESKUSPUISTOVERKOSTO

Alueita kehitetään hyvin saavutettavina ja toiminnoiltaan
monipuolisina virkistys- ja viheralueina. Aluetta ja sen toimintoja
tarkemmin suunniteltaessa tulee varmistaa virkistys- ja
ulkoilureittien ja ekologisen verkoston ja latvusyhteyden
jatkuvuus. Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitusta
palvelevia rakennuksia sekä hulevesien hallintaan tarkoitettuja
rakenteita tarkempien suunnitelmien mukaisesti.
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URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE

Alue on varattu liikunta- ja urheilu- tai vapaa-ajan palveluille ja
niiden tarvitsemille rakennuksille ja rakenteille. Alueita kehitettäessä tulee huomioon palveluiden monipuolisuus ja monikäyttöisyys, hyvä saavutettavuus, tapahtumien järjestäminen,
keskitetyn pysäköinnin mahdollisuudet. Alueella olevat
rakennukset voidaan säilyttää. Rakennusten perusparantaminen,
korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sekä tuhoutuneen
rakennuksen uudelleen rakentaminen ovat sallittuja.
Aronrantaa tulee kehittää kaupunkilaisten yhteiskäytössä olevana
vapaa-ajanviettoalueena.
Elovaininion alueella tulee säilyttää riittävä latvusyhteys
liito-oravan kannalta.
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LÄHIVIRKISTYSALUE

Alueita kehitetään asuinalueiden lähipuistoina. Aluetta ja sen
toimintoja tarkemmin suunniteltaessa tulee varmistaa kytkeytyminen ympäröiviin asuinalueisiin ja viherympäristöön. Alueelle
voidaan sijoittaa hulevesien hallintaan tarkoitettuja rakenteita
tarkempien suunnitelmien mukaisesti.

VR

HARJUN VIRKISTYSALUE

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas harjualue. Alueita
ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina sekä
toiminnoiltaan ja luonnon ympäristöltään monipuolisina virkistysja viheralueina. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon
luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot, ja
varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja ekologisen verkoston
jatkuvuus. Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitusta
palvelevia rakennuksia tarkempien suunnitelmien mukaisesti.
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TYÖPAIKKOJEN JA ELINKEINOJEN ALUE

SELVITYSALUE

Elovainion selvitysalueen läntisen ratayhteyden tarkempi
sijainti tulee selvittää ennen alueen tarkempaa maankäytön
suunnittelua.
Keijärven ranta-alueen selvitysalueen soveltuvuus rakentamiselle on ratkaistava ennen alueen tarkempaa maankäytön
suunnittelua.
Soppeenmäessä Vaasantien ja Kuruntien välinen selvitysalueen liikennöinti on ratkaistava ennen alueen tarkempaa
maankäytön suunnittelua.
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KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISVYÖHYKE

LUONNON YMPÄRISTÖ JA VIRKISTYS
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA
ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Alueella tulee yhteen sovittaa virkistystoimintojen tarpeet luonnonympäristön ja maiseman arvojen ehdoilla.

Vyöhykettä kehitetään tiiviinä sekoittuneen täydennysrakentamisen ja keskitettyjen palvelujen alueena. Vyöhyke tukeutuu
tehokkaaseen joukkoliikenteeseen ja sille ohjataan suurin osa
kaavoitettavasta asuinkerrosalasta. Alueelle sijoittuvien
hankkeiden tulee tukea kaupunkikehitystä ja ympäröivien
asuinalueitten muodostamaa kokonaisuutta.
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LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA
MERKITTÄVÄ KOSTEIKKO JA LINNUSTOALUE

Alueen suunnittelussa on varmistettava, että alueen luontoarvot eivät vaarannu tai heikenny.
sl-3

LUONNONSUOJELUN KANNALTA
MERKITTÄVÄN LAJIN YMPÄRISTÖ

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alue
tulee säilyttää liito-oravalle soveltuvana elinympäristönä
turvaamalla liito-oravan pesinnän, ruokailun ja liikkumisen
kannalta riittävä puusto.

OHJEELLINEN EKOLOGINEN
YHTEYS
Ekologisella yhteydellä on merkitystä eliölajien liikkumiselle ja
luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Ekologisen yhteyden
jatkuvuus ja kytkeytyminen viherverkostoon tulee turvata.
Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa, että
puronvarren ekologinen yhteys säilyy mahdollisimman leveänä,
puustoisena ja luonnon olosuhteiltaan monipuolisena.
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MUINAISMUISTOKOHDE TAI ALUE

Muinaismuistolailla rauhoitettu muinaismuistokohde,
kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain
nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava
museoviranomaisen kanssa ja pyydettävä lausunto. Kohteen
numerotunnus viittaa yleiskaavaselostuksen kohdeluetteloon.
Skt

HISTORIALLINEN KYLÄTONTTI

Historiallisen kylätontin alue. Alueella saattaa sijaita
muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ja pyydettävä lausunto.
kr (X)

KULTTUURIHISTORIALLISESTI
MERKITTÄVÄ KOHDE
Kulttuurihistorialliset arvokas kohde, jonka arvojen
säilymiselle tulee luoda edellytykset. Kohteen arvot ja
suojelun tarve on selvitettävä kohdetta koskevan
toimenpiteen tai asemakaavahankkeen yhteydessä.
Kohteen numerotunnus viittaa yleiskaavaselostuksen
kohdeluetteloon.

OHJEELLINEN LATVUSYHTEYS
Latvusyhteyden jatkuvuus ja kytkeytyminen viherverkostoon
tulee turvata liito-oravan kannalta. Alueelle sijoittuvien hankkeiden yhteydessä tulee varmistaa, että alue säilyy puustoisena.

KEHITETTÄVÄ VIRKISTYSPAINOTTEINEN
YHTEYS
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
viihtyisän ja korkeatasoisen katuympäristön syntymiseen sekä
viheralueita yhdistävän reitin jatkuvuuteen.
UIMARANTA
RYHMÄPUUTARHA
MELUNTORJUNTATARVE

ky (5)

KULTTUURIHISTORIALLISESTI
MERKITTÄVÄ ALUE

Aikakautensa edustava rakennettuympäristö, jota tulee kehittää
kulttuuriarvot huomioiden. Aluetta koskevissa toimenpiteissä
on otettava huomioon rakennetun ympäristön kokonaisuus,
ominaispiirteet ja identiteetti. Kohteen numerotunnus viittaa
yleiskaavaselostuksen kohdeluetteloon.
Ky(1) Ylöjärven kirkko ja ympäristö on maakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

kl (1)

KIRKKOLAILLA SUOJELTU KOHDE

Merkinnän kohde on suojeltu kirkkolailla. Kohteen numerotunnus viittaa yleiskaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Asemakaavoituksessa ja aluetta rakennettaessa on otettava
huomioon ajoneuvo- ja rautatieliikenteestä aiheutuva tärinä- ja
melutorjuntatarve, siten, että asetetuksen mukaiset ohjearvot
eivät ylity. Rakennuksen sijoittelussa tulee huomioida, että ne
suojaavat pihalla leikki- ja oleskelualueita liikenteen aiheuttamalta
melulta.
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LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
KEHITETTÄVÄ LIITTYMÄ
MOOTTORITIE
MOOTTORITIEKSI TAI MOOTTORITIENÄ
KEHITETTÄVÄ TIE
Valtatie 3:n yleissuunnitelman mukainen valtatien uusi
linjaus. Erityistä huomiota on kiinnitettävä valtatien
estevaikutuksen pienentämiseen
KAKSI AJORATAINEN PÄÄTIE/-KATU
KAKSI AJORATAINEN PÄÄTIE/-KATU
Väylää kehitetään osana eheytyvää kaupunkirakennetta.

Liikennealuetta ympäristöineen kehitetään osana täydentyvää
kaupunkirakennetta. Alueelle muodostetaan sujuvat ja turvalliset
kävelyn ja pyöräilyn reitit sekä parannetaan seudullisen
ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.
UUSI HENKILÖLIIKENTEEN ASEMA

Uusi asema edellyttää puuterminaali toiminnan siirtymistä
muualle. Uuden aseman yksityskohtaisemmassa suunnittelussa
on kiinnitiettävä erityistä huomiota saavutettavuuteen ja
rataverkon toimivuuden turvaamiseen sekä pysäköinnin
järjestämiseen.
JOUKKOLIIKENTEEN MATKAKESKUS

SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ
ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ

Matkakeskuksen yhteydessä tulee varautua seudullisen
liityntäpysäköinnin järjestämiseen sekä pyöräpysäköintiin.

OHJEELLINEN UUSI TAI MERKITTÄVÄSTI
PARANNETTAVA ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ

P+R

KEHITETTÄVÄ KATU

Pysäkin välittömässä läheisyydessä tulee varautua seudullisen
liityntäpysäköinnin järjestämiseen sekä pyöräpysäköintiin.

LIITTYMÄ

ERITASOLIITTYMÄ
ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ

PÄÄRATA
PÄÄRADAN LISÄRAIDEVARAUS
OHJEELLINEN LÄNTINEN RATAYHTEYS
Ratayhteyden tarkempi sijainti ratkaistaan
myöhemmin.
OHJEELLINEN RAITIOTIELINJAUS
Tarkempi sijainti ratkaistaan myöhemmin.
JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ
Joukkoliikenteen korkean palvelutason
vaihtoehtoiset pääreitit.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Z

Evo

v

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
ULKOILUREITTI
ULKOILUREITIN KEHITTÄMISTARVE
KEHITETTÄVÄ VIRKISTYSPAINOTTEINEN
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI
Reittiä kehitään laadukkaana järvenrantareittinä.
PYÖRÄILYN SEUDULLINEN PÄÄREITTI
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VEDENOTTAMO

LÄMPÖKESKUS

KIRKONSEUTU

YDINKESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2040
Ylöjärven kaupungin kaavoituksessa marraskuun 26. päivänä 2018

Vesa Ylitapio
kaavoitusarkkitehti

Timo Rysä
kaupunginarkkitehti

MERKITTÄVÄ SEUDULLINEN VESIJOHTO

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN
SELVITYSTARVE
Alueen mahdollinen pilaantuneisuus tulee selvittää ennen
alueella suoritettavia toimenpiteitä ja kunnostaa käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.
?

pv

KEVYEN LIIKENTEEN REITTI

110 kV SÄHKÖLINJA

Vedenottamon läheisyyteen rakennettaessa on selvitettävä ja
otettava huomioon pohjavedenottamoa ja sen suoja-aluetta
koskevat rajoitukset.
Elä

YLÖJÄRVI

JOUKKOLIIKENTEEN VAIHTOPYSÄKKI

TÄRKEÄ TAI VEDENHANKINTAAN
SOVELTUVA POHJAVESIALUE

Alueen käyttöä suunniteltaessa, myönnettäessä rakennus- tai
toimenpidelupaa on katsottava, ettei aiheuteta vaaraa pohjaveden
määrälle tai laadulle. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi
aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Alueella on pyrittävä
mahdollisuuksien mukaan estämään hulevesien syntyminen ja
imeyttämään maaperään syntyneet hulevedet. Epäpuhtauksia
sisältävien hulevesien imeytyminen pohjavesialueella maaperään
tulee estää.

OHJEELLINEN HULEVESIEN TULVAREITTI
Alueelta on varattava tilaa hulevesien tulvareitiksi. Reitillä
sallitaan hulevesien käsittelyä varten toteutettavien ympäristöllisesti korkeatasoisten kosteikkojen, altaiden ja lammikkojen
rakentaminen.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän osayleiskaava muutoksen
joulukuun 10. päivänä 2018, § 125
Virallisesti
Antti Pieviläinen, hallintopäällikkö

Hyväksyminen
Ehdotusvaiheen kuuleminen
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Ilmoitus vireilletulosta
Päätös kaavoituksesta
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