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Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Kaavoitus pyytää koulutuslautakunnan lausuntoa Ylöjärven Kirkonseudun alueella Räikäntien ympäristössä valmisteilla olevasta
asemakaavan muutoksesta. Suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven
Kirkonseudun keskustan alueella. Kaavamuutosaluetta rajaa
lännestä Kuruntie ja idästä Loilantie ja Räikäntie. Kaava-alueen
pohjoisrajan muodostaa kaupungintalon tontti ja etelärajan
musiikkiopiston tontti.
Asemakaavalla on tarkoitus luoda korkeatasoinen, virkkeellinen
asuin-, toimisto- ja liikerakennusten korttelialue. Keskusta-asumisen
lisäämisellä tuetaan elävän palvelukeskuksen syntyminen.
Kuruntien nykyisin oleville toiminnoille (teknisen keskuksen toimistotilat, Ryhtigrilli, taksiasema) on tavoitteena osoittaa uudet
käyttökelpoiset vastaavat tilat tältä alueelta. Tarvittaessa voidaan
tutkia em. tilojen sijoittamista muualle ydinkeskustaan lukuun
ottamatta teknisen keskuksen toimistotiloja. Lisäksi arvioidaan
musiikkiopiston rakennuksen soveltuvuus nykyiseen toimintaan ja
rakennuksen käyttökelpoisuus sekä kulttuurihistorialliset arvot.
Alueen maankäyttövaihtoehtojen tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi
on laadittu kaksi vaihtoehtoratkaisua.
Vaihtoehdossa VE1 ”Soundi” korttelin 5 - 6 kerroksiset rakennusmassat sijoittuvat Kuruntien varteen rajaten voimakkaasti katutilaa.
Räikäntien ja Loilantien puolelle sijoittuvat piha-alueet sekä
maanpäällinen paikoitus. Vaihtoehto luo Kuruntiestä
kaupunkimaisen katutilan, jota katutason liiketilat korostavat.
Samalla rakennusmassat rajaavat rauhalliset sisäpihat korttelin
itäpuolelle.
Vaihtoehdossa VE2 ”Shakki” rakennusmassat sijoittuvat pääosin 5 9 kerroksisiin pistetaloihin rajaten sekä Kuruntien vartta että Räikänja Loilantien vartta. Rakennusmassojen väliset tilat muodostavat
yhdessä rakennusmassojen kanssa taajamakuvallisesti vaihtelevan
ulkotilan.
Vaihtoehdot eroavat toisistaan pääosin asuin- ja liikerakennusten

kortteleiden rakennusmassoittelun suhteen. Molemmissa
vaihtoehdoissa rakennusoikeudet ovat samat. Kulku tontin
maanalaisiin ja maanpäällisiin pysäköintialueisiin tapahtuu
Räikäntien ja Loilantien kautta.
Esteettisesti vaihtoehdot ovat selkeästi erilaisia. "Shakki"-vaihtoehto
näyttää luonnoskuvissa rohkeammalta ja särmikkäämmältä kuin
"Soundi"-vaihtoehto. Jo olemassa olevaan ympäristöön (erityisesti
kaupungintalo ja seurakuntatalo) "Soundi" sulautuu luontevasti ja
tyylikkäästi.
Valmisteluaineisto ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 18.12.2013 10.2.2014 välisen ajan kaupungin internet-sivuilla (www.ylojarvi.fi Kaavoitus - Nähtävillä olevat kaavat).
Sivistyspalvelujen näkökulmasta Räikäntien kaavoitushanke on
olennainen, sillä toimenpidealueella sijaitsee musiikkiopiston
päätoimipiste. Kaavoitushankkeen päätöksentekoprosessin
yhteydessä onkin otettava kantaa musiikkiopiston tilaratkaisuihin.
Toisaalta on selvää, että musiikkiopiston päärakennus on
käyttötarkoitukseensa lähes täysin soveltumaton, aivan liian pieni ja
heikkokuntoinen. Tästä kaavoitushankkeesta riippumatta
musiikkiopiston kestävä tilaratkaisu ei voi nojautua nykyiseen
päätoimipisteeseen. Nykyinen musiikkiopistorakennus ei siis ole
esteenä tämän kaavoitushankkeen eteenpäin viemiselle.
Sivistysosaston organisaatiossa musiikkiopisto kuuluu vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Tilaratkaisu tullaan aikanaan ratkaisemaan
mapsto-asiakirjakokonaisuuden ja tulevien talousarvioiden
käsittelyissä.
Lisätiedot

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

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää lausuntonaan todeta, että kaavavalmistelua kannattaa jatkaa vaihtoehdon 1 "Soundi" pohjalta.
Päätös

Hyväksyttiin.
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