Vasemmalla: Kaava-alue (rajattu punaisella) sijoittuu rautatien ja Vaasantien
(kt 65) itäpuolelle. Ylöjärven keskustan taajamarakenne sijaitsee välittömästi
alueen eteläpuolella. Elovainion kaupallisten palvelujen alue sijoittuu suunnittelualueen lounaispuolelle.

Keskellä: Näkymä etelästä asemanseudulle vaihtoehdossa 1.
Oikealla: Näkymä etelästä asemanseudulle vaihtoehdossa 2. Lähijunaliikenteen vaatima asukasmäärä sijoittuu kävelyetäisyydelle asemasta (alle 1 km
säteellä noin 7000 asukasta, vaihtoehdossa 1 vain noin 4000 asukasta).

Suunnittelualue sijoittuu välittömästi Ylöjärven keskustan taajamarakenteen pohjoispuolelle. Alueen länsirajalla kulkee rautatie. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 420 ha, ja se on suurelta osin Ylöjärven kaupungin omistuksessa.

riittävän laajat, helposti saavutettavat liikunta- ja ulkoilualueet muidenkin ylöjärveläisten käyttöön. Erityistä huomiota suunnittelussa
kiinnitettiin alueen luonto- ja maisema-arvojen säilyttämiseen sekä
pintavesien käsittelyyn.

Tampereen kaupunkiseutu varautuu voimakkaaseen väestönkasvuun lähivuosina. Ylöjärvellä asukasmäärän arvioidaan kasvavan
vuoteen 2030 mennessä noin 12 000 hengellä. Suunnitteilla on lähijunaliikenteen käynnistäminen ja aseman toteuttaminen suunnittelualueen länsilaidalle. Investointi edellyttää suuren, pääosin tiiviin ja
kaupunkimaisen asuinalueen rakentamista aseman vaikutuspiiriin.

Asuinrakentamisen painopiste on kilometrin eli 10 min kävelyetäisyydellä asemasta. Asuminen sijoittuu saarekkeina pääkadun ja
pääkokoojakadun varsille, laadukkaiden ulkoilumaastojen äärelle.
Aseman yhteyteen rakentuva palvelukokonaisuus mahdollistaa
alueen omavaraisuuden lähipalvelujen osalta. Alueen keskelle on
muodostettu laaja keskuspuisto, jonka yhteyteen sijoittuu mittava
urheilupuisto sekä kaksi uutta yhteäiskoulua.
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Kirkonseudun osayleiskaavan muutosvaihtoehtoluonnokset on laadittu Ylöjärven keskustan pohjoispuoliselle alueelle, joka on tällä
hetkellä suurelta osin rakentamatonta, ulkoilu- sekä maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Työn tavoitteena on ollut tuottaa kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta sisältävä valmisteluaineisto, jonka
pohjalta työstetään kaavaehdotus seuraavassa vaiheessa. Kaavoituksen päämääränä on muodostaa alueelle MRL 35 §:n mukainen,
oikeusvaikutteinen yleiskaava.
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Kaavatyön tarkoituksena oli esitää vertailuaineisto 7000-10 000
asukkaan asuinalueelta uuden aseman äärellä. Tavoitteena on ollut
toteuttaa ekotehokas 2000-luvun puutarhakaupunki, tiivis ja viihtyisä asuinalue, jossa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen hyvät
edellytykset, eheät matkaketjut, tiivis kävelykeskusta sekä toimintojen sekoittaminen mahdollistavat kestävän liikkumisen. Alueelle
on tarkoitus muodostaa kattava ulkoilureitti- ja latuverkosto sekä
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Siltatie, uusi pääkatuyhteys Viljakkalantieltä radan länsipuolelle,
vähentää merkittävästi Ylöjärven keskustaan suuntautuvia liikennemääriä. Uusi asuinalue kytketään radan länsipuolelle rakentuvaan
työpaikka-alueeseen useilla ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen
yhteyksillä.
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Vaihtoehto 1: 7000 asukasta.
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Vaihtoehto 2: 10 000 asukasta.
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