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1021/51.511/2009
KOULTK § 28
Sivistystoimenjohtaja Hannu Kuusela:

Kaavoitus pyytää koulutuslautakunnan lausuntoa Kirkonseudun luoteisosan alueille valmisteilla olevasta osayleiskaavan muutoksesta.
Alue rajoittuu lännessä rautatiehen, pohjoisessa Takamaan
kyläalueeseen ja Viljakkalantiehen, idässä nykyiseen asemakaava-alueeseen sekä etelässä Kortteen ja Haaviston
asuinalueisiin.
Kaavoitusaineisto on kokonaisuudessaan nähtävänä osoitteessa:
https://ylojarvi-fi.directo.fi/palvelut/kaavoitus/nahtavilla_olevat_kaavat
/
"Yleiskaavan tarkoituksena on kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä
toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitellään tavoitellun
kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset aluevaraukset eri
tarkoituksiin, kuten mm. asuminen, elinkeinotoiminnot, virkistys ja
liikenne.
Kirkonseudun osayleiskaavan on tarkoitus mahdollistaa uuden
asuinalueen rakentaminen nykyisen kaupunkikeskustan
pohjoislaidalle uuden lähijunaliikenteen aseman itäpuolelle sekä
muodostaa alueelle ylöjärveläisiä palveleva virkistys- ja ulkoilualue
liikuntapalveluineen. Valmisteluaineisto sisältää kaksi vaihtoehtoista
kaavasuunnitelmaa: vaihtoehto 1 (7000 asukasta) ja vaihtoehto 2
(10 000 asukasta). Kaavaehdotus työstetään näiden vaihtoehtojen
pohjalta seuraavassa vaiheessa."
Koulutuslautakunnan näkökulmasta on keskeistä saada alueelle olosuhteet, joissa asukkaiden palvelutarpeet on huomioitu. Näitä ovat
monitoimiperiaatteella toteutettu koulukeskus sekä fyysiset puitteet
kuten virkistysalueet, pelikentät, oleskelualueet, kevyen liikenteen
väylät yms. Keskeisenä lähivirkistysalueena toimii Paha-Kaurasen
ympärille muodostuva keskuspuisto. Koulutuspalveluiden kustannustehokas tuottaminen edellyttää keskittämistä. Jotta Ylöjärven
kaupunki voi osaltaan ottaa vastaan kasvavaa muuttoliikettä ja

Ylöjärven koulutoimi ennakoida tarvittavia koulutuspalveluita, on
suositeltavaa keskittää asumista kaupunkimaiseen taajamaan. Luonnosvaihtoehdossa 2 on asukasmäärä suurempi ja asutus on
keskittynyt tulevan asemakeskuksen äärelle, jolloin palvelut ovat
hyvin saavutettavissa lähipalveluina ja alueen pohjoisosaan jää
yhtenäinen, vaihtoehtoa 1 laajempi luonnonmukainen virkistysalue.
Luonnosvaihtoehto 2 edellyttää kahden noin 700 oppilaan
yhtenäiskoulun rakentamista ja tähän on varauduttava kaupungin
investointiohjelmassa valtionhallinnon tuen epävarmuudesta
huolimatta.
Lisätiedot

Hannu Kuusela, p. 050 437 1372, hannu.kuusela@ylojarvi.fi

Sivistystoimenjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta pitää yllä olevan selosteen perusteella esitetyistä
osayleiskaavan muutosvaihtoehdoista parempana vaihtoehtoa 2
(VE2).
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

KOULTK § 14
Sivistysjohtaja Hannu Kuusela:

Alueesta on valmistunut osayleiskaavan muutosehdotus, josta
kaavoitus pyytää lausuntoa 22.2.2012 mennessä.
Luonnosvaiheessa alueelle laadittiin valmisteluaineisto, joka sisälsi
kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta. Näistä jatkosuunnitteluun
valikoitui vaihtoehto 2 (10 000 asukasta), mikä oli myös
sivistystoimen lautakuntien yhteinen esitys.
Alueella voidaan laskennallisesti arvioida olevan yhteensä noin 1300
peruskouluikäistä (14%) ja noin 600 (6%) kunnallista päivähoitoa
käyttävää lasta. Asukasmäärä edellyttää kahden yhtenäiskoulun ja
viiden päiväkodin rakentamista alueelle.
Tärkeänä periaatteena alueen suunnittelussa on pidetty, että yksi
koulukeskus sijoitetaan lähelle asemaa ja kauppoja ydinkeskustaan.
Tällainen koulukeskus palvelee asukkaita monitoimitalona, johon voi
sijoittua neuvola- ja nuorisotilaa, mahdollinen lähikirjastoyksikkö ja
auditoriosali. Toinen yhtenäiskoulu sijoitetaan keskeisten katu- ja
kevyen liikenteen yhteyksien varrelle nykyisen ja uuden
taajamarakenteen rajapintaan. Koulut palvelevat myös muiden
alueiden asukkaita.
Keskustaan liittyy myös puistomaisena hoidettuja viheralueita leikkija pelikenttineen. Keskusta-alueella varaudutaan urheilupuiston
rakentamiseen koulukeskuksen yhteyteen. Tällainen puistoalue

käsittäisi kaksi täysimittaista jalkapallo- /pesäpallokenttää (70 m x
100 m), kaksi harjoituskenttä (50 m x 60 m) sekä
urheiluhallivarauksen. Lisäksi kummankin koulun pihalle osoitetaan
pieni pallokenttä (40 m x 60 m).
Vaikka uusi rakentaminen pienentää merkittävästi nykyisiä viher- ja
ulkoilualueita, asuinalueen keskelle muodostetaan kattava viher- ja
ulkoilureittiverkosto. Alueen keskelle muodostuu laaja keskuspuisto
ytimenään Paha-Kaurasen suoalue.

Oheismateriaali

Kokonaisuudessaan aineisto on luettavissa kaupungin internet
-sivulla - Kaavoitus - Nähtävillä olevat kaavat.
- havainnekuva

Lisätiedot

Hannu Kuusela p. 050 437 1372, hannu.kuusela@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta toteaa lausuntonaan, että esitetyssä
osayleiskaavan muutosehdotuksessa on lasten ja nuorten
palvelutarpeet huomioitu kattavasti. Toinen kouluista nuoriso- ja
iltapäiväkerhotiloineen, virkistysalueineen, pelikenttineen ja
oleskelualueineen on otettava jo vuoden 2013 investointiohjelmassa
huomioon, jotta Ylöjärven sivistyspalvelut pystyvät vastaamaan
kasvavaan palvelukysyntään.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

KOULTK § 61
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Kaavoitusprosessi on edennyt osayleiskaavaehdotukseksi, joka
perustuu kaavaluonnosvaihtoehto 2:n mukaiseen rakenteeseen.
Tämän vaihtoehdon kannalla oli mm. edellisen valtuustokauden
koulutuslautakunta ja selvä enemmistö lausuntojen antajista.
Toteutuessaan tämä vaihtoehto mahdollistaa asuntorakentamisen n.
10 000 asukkaalle.
Kuten edellinen koulutuslautakunta toteaa, esitetyssä vaihtoehdossa
lasten ja nuorten palvelutarpeet on huomioitu kattavasti.
Kouluinvestointien osalta aikataulut ratkaistaan tulevien talousarviokäsittelyiden yhteydessä sekä osaltaan myös talouden
tasapainotusohjelman selvitys- ja kehityshankkeita koskevien
päätösten yhteydessä.
Laaja kaava-aineisto löytyy osoitteesta:

https://ylojarvi-fi.directo.fi/palvelut/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat/
Lisätiedot

Matti Hursti p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole
selosteessa kuvattuun osayleiskaavaehdotukseen huomautettavaa.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

