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• Kaavoituksen painopiste lähivuosina 

yleiskaavoituksesta asemakaavoitukseen

• Ydinkeskustan oyk, osittainen voimaantulo 03/2019

(keskustaan noin 6000 uutta asukasta 2040 mennessä)

• Antaverkka – Mutalan oyk, osittainen voimaantulo 03/2019

(475 uutta rakennuspaikkaa)

• Kaavoitusohjelmassa noin 30-40 asemakaavahanketta, joista 

aktiivisen suunnittelun alla noin 10 hanketta

• Tavoitteena vuosittain luovutettavan tonttimäärän ja 

kaupungin asukasmäärän kasvattaminen

• pientalotontteja vuosittain ka. noin 30 kpl >> 50 kpl

• yritystontteja vuosittain ka. noin 10 – 15 kpl

• Kaupungin elinvoiman parantaminen

Yleisiä nostoja ja tavoitteita



• asemakaavoitus kuudessa vaiheessa 2018 – 2023

• 1. asemakaava, voimaantulo 01.02.2016

• 2. asemakaava, luonnos nähtäville 04/2019

• 3. asemakaava, luonnos nähtäville 06/2019

• Tontinluovutustavoitteet:

• 2018 – 2019 (käynnissä), syksyllä 2019 hakuun 13 

omakotitalotonttia, 1 paritalotontti ja 2 rivitalotonttia

• Alueelta vuosittain hakuun noin 15 omakotitalotonttia, 5 

rivitalotonttia ja 2 kerrostalotonttia   

Siltatien alue



Siltatien alue



• Noin 2000 asukkaan uusi, olemassa olevaa Ylöjärven 

ja Tampereen väliselle kuntarajan kaupunkirakennetta 

ja katuverkkoa luontevasti täydentävä, monipuoliseen 

asuntotypologiaan perustuva asuinalue

• Asemakaavoitus 2-3 vaiheessa

• Kaavahankkeet vireille yhteisellä OAS:lla 01/2019 

• Tiivistä ylikunnallista suunnitteluyhteistyötä mm. 

liikenneselvitykseen liittyen

• Tontinluovutustavoitteet:

• Alueelta vuosittain hakuun erityyppisiä asuintontteja

vuodesta 2021 alkaen.

Hatolan alue



Hatolan alue



• Uusi, Metsäkylän asuin-alueen laajennus Työläjärven 

itärannalla

• Asemakaavan voimaantulo 06.06.2018 

• Tontinluovutustavoitteet:

• Alueelta hakuun vuonna 2019: 2 omakotitalotonttia ja 3 

yhtiömuotoiselle rakentamiselle tarkoitettu 

asuinpientalotonttia

• Alueelta hakuun vuonna 2020: 14 omakotitalotonttia

• Alueelta hakuun vuonna 2021: 10 omakotitalotonttia

Metsäkylän Työläjärven alue



Metsäkylän Työläjärven alue



• Uusi, Siivikkalan koulun pohjoispuolelle sijoittuva 

asuinalue

• Asemakaavaehdotus valmisteilla

• Tontinluovutustavoitteet:

• Alueelta vuosittain hakuun noin 10 omakotitalotonttia ja 3 

pari-/rivitalotonttia vuosina 2021 - 2023   

Siivikkalan alue



Siivikkalan alue



• Kolmenkulman alue

• Kehätien itäpuolinen yritysalue, voimaantulo 09.05.2016, 

tontinluovutus käynnissä jatkuvalla haulla 

• Kehätien itäpuolisen yritysalueen laajennus (ak vireille 

syksyn 2019 aikana), tontinluovutus 1. vaiheen rakentumisen 

mukaan

• Kehätien länsipuolisen alueen osayleiskaava tavoitteena 

käynnistää syksyn 2019 aikana

• Tontinluovutustavoitteet:

Alueen tontinluovutus on käynnissä jatkuvalla haulla. 

Alueelta on tavoitteena luovuttaa vuosittain noin 5 

yritystonttia.

Yritysalueet



• Kolmenkulman alue

Yritysalueet



• Heinikon alue

• Alueella voimassa kaksi teollisuusaluetta koskevaa 

asemakaavaa, joista toiseen liittyen on vireillä asemakaavan 

muutos rata-alituksen mahdollistamiseksi.

• Tontinluovutustavoitteet:

Alueen tontinluovutus on käynnissä jatkuvalla haulla. 

Alueelta on tavoitteena luovuttaa vuosittain noin 8 

yritystonttia vuosina 2019 - 2023.

Yritysalueet



• Heinikon alue

Yritysalueet



• Maankäytönsuunnittelu- ja kaavoitusasiat:

kaupunginarkkitehti Timo Rysä, 040-133 4800, 

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

• Asuintonttitiedustelut:

tonttiasiamies Jouni Ruokanen, 050-5013295, 

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

• Yritystonttitiedustelut:

Ylöjärven yrityspalvelut Oy

toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki, 050-351 6507, 

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Yhteystietoja



Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

p. 03 565 30 000, kirjaamo@ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi

facebook.com/ylojarvenkaupunki

twitter.com/ylokaupunki

instagram.com/ylojarvenkaupunki

linkedin.com/company/ylojarven-kaupunki


