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Ylöjärven kulttuuriparlamentin lausunto 14.9.2021 koskien asemakaavan muutosta Ylöjärven 
Kirkonseudun korttelissa 155 sekä sen eteläpuoleisella Leijapuiston alueella 
 
Ylöjärven Kirkonseudun korttelissa 155 sekä sen eteläpuoleisella Leijapuiston alueen asemakaavan 
muutoksen kaavaluonnos on valmistunut. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen alueella laajentamalla nykyistä rakennusta ja 
kiinteistöä. 
 
Asiakirjat pidetään nähtävillä 25.8.2021 - 24.9.2021 välisen ajan kaupungintalon aulassa (Kuruntie 
14) ja kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus 
 
 
 
Kulttuuriparlamentin lausunto: 
 
Ylöjärven Kirkonseudun korttelin 155 sekä sen eteläpuoleisen Leijapuiston alueen käyttöä 
suunnitellessa on ensisijaisen tärkeää, että monitoimi-kulttuuritalon toteuttamisen 
mahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota kaavoituksen kaikissa vaiheissa. Erityisen tärkeää on 
huomioida monitoimi-kulttuuritalon toteuttaminen myös käsillä olevan kaavamuutoksen 
yhteydessä. 

Monitoimi-kulttuuritalon ja muiden rakennusten lisäksi alueelle tulee jäädä tilaa myös puistolle, 
jollaiseksi Leijapuisto on suunniteltu. Hyväksytyssä asemakaavassa määritelty virkistysalueen 
pinta-ala vähenee n. 66 %, josta vielä tiealue vähentää ison osan. Virkistysalueen ei tarvitse olla 
puistomainen, vaan sitä voidaan kehittää avoimena kaupunkitilana nk. peltopuistona viher- ja 
vesiaiheineen. Puistoaluetta voidaan hyödyntää myös monitoimi- ja kulttuuritalon toiminnassa.  
 
Suunnitelman arkkitehtuuri tulee sovittaa yhteen Ylöjärven kirkonseudun historiallisen miljöön 
kanssa ja tehdä siitä paraatipaikkansa arvoinen. Myös asvaltoidun parkkipaikan vaikutus alueen 
yleisilmeeseen tulisi ottaa huomioon. Suunniteltu rakennus on hahmoltaan suuri kuutiomainen 
massa, joka ei arkkitehtuuriltaan sovellu suhteellisen pienimuotoiseen keskusta-alueeseen eikä 
vastaa kaupunkikuvalle erityistä ilmettä. Rakennuksen materiaali pääsääntöisesti pelti, eikä siihen 
ole suunniteltu esimerkiksi kaupunkikeskustoille tyypillisiä näyteikkunoita.  
 
Vähittäiskaupan suuryksikön laajennusta suunnitellaan märälle maalle, minkä mukanaan tuomat 
ongelmat (esim. paaluttamisen tarve) sekä hiilijalanjälki tulee ottaa huomioon. Parkkipaikan 
huomattava laajennus myös vaikuttaa alueen lämpötilan nousuun tukalalle tasolle kesäisin. 
Rakennuskannan ja asvaltin määrän kasvu vaikuttaa myös alueen hulevesiin ja niiden 
purkautumiseen. 
 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös huomattavasti kasvavaan liikennemäärään ja sen 
vaikutukseen liikenneturvallisuuteen. Näiden lisäksi tulisi kiinnittää huomiota rakentamisen ja 
liikenteen lähialueen asukkaille aiheuttamaan merkittävään ympärivuorokautiseen meluhaittaan 
sekä päästöihin. Raskaan liikenteen reitit kulkevat asutusalueen läpi. Alueelle on valmisteilla myös 
kaksi kerrostaloa. 
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Rambollin tekemä liikenneselvitys on riittämätön, sillä se keskittyy asiakasliikenteen ja pysäköinnin 
sujuvuuteen, eikä laajemmin vaikutuksiin alueen liikenteeseen. Liikennesuunnitelmassa tulee 
ottaa huomioon myös kaupungin liikennejärjestelyt laajemmin, esim. keskustan ohitustiet 
Siltatielle ja Asuntilasta Siivikkalaan. Kaavoituksen yhteydessä pitää jo tässä vaiheessa ratkaista ja 
ottaa huomioon koulujen, jäähallin, Liikuntakeskuksen ja Urheilutalon sijainti suhteessa kaavaan ja 
tulevaan monitoimi- ja kulttuuritaloon. Liikenneselvityksen aikahaarukka on 2021–2040, ja sen 
mukaan liikenne olisi osittain sujuvalla tasolla vasta vuonna 2040.  

Monitoimi- ja kulttuuritalon rakentamisesta Leijapuistoon ja kirjaston läheisyyteen on keskusteltu 
jo vuosia. Kulttuuriparlamentti katsoo, että Leijapuisto olisi talolle luonteva sijainti ja asia tulisi 
todentaa nyt käsillä olevassa kaavassa.  


