:eluseuraa),
vaannaissamiestenrinnalla.
t omanerillisennaisn kuluneidenvuosiunuthyvinvilkkaaksi
sasto perustettiin v.
Kuntoimintaan1970mukaan,muutettiin
)79 alusta nuorisomeon osoittautunut
rsasto
on eritteintern sukupolven
kasvatloppuisiennenpitkiiii
in.
ViialanLallinmiikeen
rienvuosikymmenten
innankeski pisteenii.
Itii6 merkitystiiiinsen
ran paloasema| 956
ntalopurettiinv.1975
tieltii. 1950-luvulla
raloaseman
valmistu/PK:lle uusi tanssikatettiin
myOhemmin
ille niineftflpavilionjoka t?iniipiiitaloksi,
paikkakunnalla.
eskus
.:llemyiisornaerityi-

I lelenal lonka-llallila

Periikunnasta
Y Ioj2irveksi
I
r
I

ometrinpiiiihanViia-

ialassa
kuin muuallastatoimintaa.Ilniiiiei
toimesta,
vaansiihen
stoimi.Sammutustoiapiiriinkuuluumycis
pelasa monenlainen
[u mm.kaivontyhjenneidenpelastaminen,
uuksissaym. Palon avunantotehtaviin
ten osanpalokunnan

I
tla vuolla. Kustantat

i

Yl6jiirven alueen historian voi jakaa kahteen
piiiivaiheeseen: aikaan ennen Tampereen
ja aikaansen naapurikuntana.
Ensin
perustamista
mainitunjakson aikana alue muuttui vaiheittain
muualla asuneiden eriinkiivijiiiden eriimaasta
vakituisestiasutuksi. JiilkimmiiistAvaihe kauja pungin naapurinaotr ollut monivaiheinen
muotoinen
vuorovaikutussuhde.
Vanhimmat merkit ihmisten liikkumisestaja
Yliijiirven alueellaovat Keijiirvenja
asumisesta
Mutalanlahden
NiisijiirvenlahtienVahantalahden,
ja Pengonpohjan
suojaisiltarannoilta.Seuraava
merkki kiinteiistii asutuksestaon Keijiirven
eteliirannaltaYl<ijiirvenMikkolan maalta loydetty
av i ikinkiajalle ajoittuvarikasldlriinenpolttokenft
ja ruumiskalmisto.
Alue kuului hallinnollisesti
jolron kuului lisiiksi
vanhaanSuur-Pirkkalaan,
Nokiaja osiaTampereesta
sekiiPirkkalankunnan
alue.Vesi oli tarkeinkulkureittija yhdisti alueen
osattoisiinsa.
Ylrijiirvenasutusvakiintui pii?iosinhistorialIisen
ajanensimmiiisinii
vuosisatoina,
muttat6ltAajalta
ei ole siiilynyt kuin joitain hajatietojaer?iomistajista. Ensirnmiiiset tarkat tiedot Yki.jiirven
verotiloista ldyryvAt Kustaa Vaasan aikaisista
nraakirjoista
vuodelta 1540. Niissii mainituista
tiloistaosa on edelleenolemassa,
osa on siiilynyt
maakirjatilojennirnissii,mutta osa on hiivinnyt
kokonaan,
kuntilojajaettiintai yhdistettiin.
poikkesivatmtrusta
Yltijiirven maanomistusolot
Vanhasta Pirkkalasta ja erityisesti Pyhiijiirven
eteliiosanpitdjien asutuskuvasta,sillii vain osa
jakokuntienmetsiimaistaoli jakokuntientilo.ien
yhteisomistuksessa.
Monien jakokuntienalueella
oli yksittiiisiii toisiin jakokuntiin kuuluneiden
tilojen yksin tai yhdessiiomistamiamaiksi tai
saroiksi ni mettyjii metsiikappa
leita.Niimii omistukset osoittavat vakihrista asutusta vanhempia
nautinto-oikeuksia,jotka siiilyiviit entisillii
omistaj
i llaanuudisasutuksesta
huolimatta.
Jo esihistorialliset liiydtit viittaavat, efte
Yliijiirvenalueasutettiinkahdessa
vaiheessa.
Ensin
asutettii n eteldosassa
Niisijiirvenja Keijiirven viil i-
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nen alue, jonka kyliit muodostivataluksi kaksi
suurjakokuntaa.Rantakunnaneli Harjuntaustan
jakokunnan muodostivat Niisijiiween rajoittuvat
kyliit Niemi, Pohtola, Possil4 Lielahti ja
Siivikkala. Toiseen jakokuntaankuuluivat Airikkala,llmari, Keijiirvi,Kukkola,Kuusisto,Mikkyll ja Yliijfirvi. Niiihin jakokuntiinkuului koko
Y l<ijiirveneteliosaVahantalahden
korkeudelle asti.
Kylien pellotja tontit olivat Lielahdenpohjukassa,
Siivikkalanlahdeneteliipuolella, Ryydynpohjan
ympiiristiissiija Keijlirven rannoillaja mets?ialueet
tlislii llinteenja pohjoiseen.Alueen kylisse oli
1500-luvullaKeijiirvellii kymmenen verotilaa"
Yldjiirven kyliissiija Lielahdessakummassakin
seitsemiin,Niemessiija MdkkylAssiineljii, Siija KuusisTeivaalassa,
vikkalassa,
llmarinkyliissli
ja
lossakussakinkolmeja Possilassa,
Kukkolassa
Airikkalassa
kaksisekiiPohtolassa
yksi tila.
pohjoisosa
Yliijiirven
Vahantalahdesta
pohjoiseen muodosti suuren Periikunnan
.iakokunnan,johon kuuluivat Yltijiiwen kylien
lisiiksi l'eiskon Tahlon ja Kuljun kyliit. Vahantalahden
pohjoispuolellaLempiiiniemess?i
oli
kaksi kylliii, Lempiiiniemi ja Liimola, joista
ensinmainiiussaoli seitsemin verotilaa ja
jiilkinrnriiisess?i
kolme.Mutalanlahden
rannallaoli
neljii kyl?iii,eteliiisimpiin?i
Kaiharija siitii pohjoiseen Kyiistil!i, Mutala ja Pohjankylii.Kaiharin
kyliissAoli | 500-luvullakaksi tilaa ja muissa
kylissii kussakin kolme tilaa. Pengonpohjan
ensimmiiisettilat perustettiinvasta 1500-luwn
puoliviilin j?ilkeen. Periikunnan suurjakokunta
jaettiin myiihemminLempi?inniemen,
Kyiistiliin,
Pohjankyl:in,Mutalanja Pengonpohjan,
Kuljun ja
Tahlon jakokuntiin, joista ainoastaankmpieniemenjakokuntaankuului useampiakyliii. VanhanPirkkalanhistoriankirjoittanutJuhaniSaarenheimo
ja KaiarveleeKyiistiliin,'Mutalan,Pohjankyl?in
harin kylien olevan kruunun uudisasutukselle
erottamiaalueit4 koska niiden rajat olivat selviit
eikii sisiillii ollut toisten kylien alueita.Yliijiirven
pohjoisosanasuttaminenoli osa entisteneriialueijoka alkoi
den ja laajojeneriimaidenasuttamista,

KustaaVaasanaikana.
Ylcijiirvenalueenasutuskeskittyitoisaaltaalueen
eteldosanlahtien ja jdrvien rannoille ja niitd
ja toisaaltaalueenpohympiirciiville
hiekkarnaille
joisosassa
olevienNiisijiirvensokkeloisten
lahtien
Vahantalahden ja
Mutalanlahden sekii
Kyrcinlahdenrannoille.EtelAisenja pohjoisenasujossaoli kaikkien
tusalueen
viiliinjiii Vahantaluhta,
Yliijiirven eteldosanja Harjun jakokunnankylien
jonka
ornistuksia,
sillii seoli vanhaheiniintekoalue,
niittyomistukset
olivat jiiiineet pysyviksi,minkii
vuoksi aluettaei varhaisessa
vaiheessaasutettu.
KokoYl0jiirvenliinsiosa
oli vieliiasurnaton,
Yltijiirven varhaineuasutus rnuodostuirantaalueille,sillii alavat rantanlaatja rantaniitytoli
helpporaivatayksinkertaisilla
viilineillApelloiksija
niityiksi.Rantasijainti
tarjosimydsmahdollisuuden
ja siitii oli hyviit yhteydet kauemkalastukseen
pohjoisen
maksi
eriinraille.
Liinsiosanmetslialueetjaettiin isojaossakylien
keskenja jakotapaanvaikuttivatilmeisestivanhat
nautirurat.Jo ennen isojakoaja varsinkirrsen
jiilkeen paikkakunnanldnsiosaanraivattiin torppia.
Yliijiirven ensimrniiisettorpat olivat Teivaalan
kartanonmailla 1700-luvunalkupuolellaolleet
Koivisto, Hiisilii, Erkkilii, Korpila ja Pekkanimisen rniehen torppa. Suuri osa Teivaalan
ja vaikkakartanonalueelle
torpistaoli lyhytaikaisia
perustettiin1700-ja 1800-lukujenkuluessa32
torppaa,vain seitsemiinniistii itseniiistyimydhemnrin. Tcivaalan torpparit olivat Vuorcntaustan
ja juuri tdnriinalueerr
alucenensirnnriiiset
asukkaat
torppiaitsenliistyi.
Kun Ylojiirven kylien ulkotiluksetoli jaettu
isojaossa,
tahdissa
torppiaalettiinraivatanopeassa
laajoille metsiialueillesekii paikkakunnanliinja Keijiirvenviiliselle
siosaanettii Vahantalahden
metsiialueelle.
Uudisraivauksen
nrytitii muodostui
Yldjiirvenliinsiosaan
laajayhteniiinentorppa-alue
'l'akanraalle
Lakialan,Liimolan,Keijiirven,Kuusiston, Runsaanja Ykijiirven kylien maille. Vahantalahden eteliipuolellenruodostui nriikitupa- .ia
ja Valrantalahden
pohjukan
torppa-aluc
Pihkaperiin
v?iliIle Kukkolan,Miikkyliin,Keijiirven,Kuusistou
ja Lakialzurkylien nraille. Samallatavalla rnuodostui Mutalanlahden ynrpiiristijdn vanhojen
peltomaidenulkopuolelletorpparietrpeltonraiden
vyiihykeja vastaavakehitys tapahtuiPengonpohjassa. Kauempanavanlroistaasutusalueista
lliimeenkyrdnja Viljakkalan rajoilla torppa-asutus
jatkui paikkakunnanrajan yli, Sorvajiirventorppaasutus liittyi Lavajiirven alueen asutukseenja
asutus SauninjiirvenynrpiiLiivalarnurinkulman
Vastaavallatavalla rnuodostui
ristcinasutukseen.
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Ylcijiirvenkyliin alueellePinsi66nHiirneenkyrdn
rajalletorppa-asutusta.
Tdnriinalueenkehityspoikkesi rnuistatorppa-alueista,
sillii isojaossal8l8
erotettiinYl<ijiirvenkyliin metsistiiliikamaakuunulleja alueellaolleet torpatmuuttuivatkruunun
uudistiloiksi.
Niiin tuli Yl<ijiirvenkyliin takarnaille
1700-luvun
lopullaperustetusta
torpastaPinsi0neli
Mikkolantila,jonka pinta-alaoli 403 ha. Samassa
yhteydessiimuutettiin Pinsidn alueelle 1780luvullaperustetut
neljiitorppaaMikkolanKilpijoki,
Ailalan Sammatti, SuojasenSyviioja ja Pietiliin
ja niist?inruodosTydliijiirvikruununuudistiloiksi,
tcttiin Matsiikylii-rriruirreu
kylii. Niiruii uudistilnt
olivat huorrrattavan
suuria:Kilpijoki 359 ha, Sanrnratti436ha,Syvdoja363lmja'l'y0lAjiirvi332lta.
YlOjtirvierosi l)irkkalanseurakunnasta
Yldjiirverr
eli Perdkunnan kappeliseurakunnaksisamaau
aikaan kuin Tampereen kaupunki perustettiin.
Kappeliseurakunnasta
tuli itseniiinenkunta I 869.
Sen jiilkeen Yldjiirven asema kasvavan
teollisuuskaupungin
naapurina
vaikuttiolennaisesti
sekii sen asukas-ettl tyripaikkarakenteeseen,
sillii
Tarnperetarjosi 1800-luvunjiilkipuoleltaalkaen
yhli enemmlinerilaisia piiii- ja sivuelinkeinomahdollisuuksia. Jotkut liihtiviit vakituiseen ty<ihdn
ja jotkut olivat vain kesiiajanrakennuktehtaaseen
silla tai kiiviv6t hevosen kanssa ajotciissii.
Kaupuugissaoli kysyntiiii maaseuduntuotteille.
Monet Yltijiirven talot sohnivatkiinteitaimaitotinkisuhteitakaupunkilaisten
kanssatai kiiviviit
piiuriiii,voita,
ntyynriissii
torillanraataloustuolteita,
jauhoja,lihaa,heiniiiynrs.
perurtoita,
kanantnunia,
ja halkoja.
rakennuspuita
Jotkuturyiviitkaupurrkiin
Sivuansiotydniitelrtiin rnrn. vilrtoja ja luutia.
"l'anrpereen
liiheisyydentakia karja- ja etenkin
nraitotalousoli tiirkea, nrutta kuntaanei tehty
rneijeriii maidon jalostanriseksi,sillii se markkinoitiin pitkiiiin suoraankuluttajille tai kauppoihin,ja sekiitaloissaettiitorpissakinruttiinvoita
rnyyntiin.
'l'ampereen
vaikutuksestaYldjiirvelle kehittyi
mnt.Vahannan
I 800-luvunlopullapienteollisuutta
jostatiiliavietiiuproonrulla
kaupunkiin.
tiilitehdas,
ItseniiinenteollisuusalueYkijiirvelle tuli, kurt
Niisii?irven rannalle Nienreen rakennettiin
1890-luvulla
Niemensahaja senliihelleLielahteen
joiden ympiirille
l9l0-luvulla selluloosatelrdas,
kehittyi varsin tiivis yhdyskunta,ja joissa kiivi
asuvia.
tydssiikauempanakin
Yliijiirveii kosketti itsenliistyneen Suomen
sillii Tampere
vuosi dralnaattisesti,
ensimm?iinen
oli punaisenSuotnenkeskus.Yliijdrvi kuuluiparin
Yli 70 yltijiirajanpunaiseetr
Suomeen.
kuukarrden
kuoli sodanaikana:kaatui
veliiist6punakaartilaista
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tel<litettiin
tai nlenehtyivankileireillii,
taisteluissa,
.ia l4 valkoisten puolella taistelluttakaatui
olivat Yl<iPiilkineellii.Inhimillisetmenetykset
jarvelliiraskaat,
muttaaineellisetjAivetviihiiisiksi.
Suomenitseniiisyyden
alunvaikeudetheijastuivat
toimintaan.Vuoden
mycisYlcijiirvenkunnalliseen
jiilkeenkayiin vaalitainapoliitl9l8 sopuvaalien
tisissa merkeissli.Vasemmistosai enemmistrin
ja siiilytti asemansa
vaaleista
kunnanvaltuustoon
Yltijiirvelle
vaaleihin.Vasemmiston
suurikannatus
johtui siita,eilii paikkakunnalla
oli paljonpientiloja
ja Niemessii
ja tehdastyciviike?i
liihinniiLielahdessa
muttamyris Kirkonseudulla
Maa-ia Vahannassa.
poliittiset suunnat olivat
laispaikkakunnassa
henkikiihin.'l'aitavia
sanankliyttAjiii
oli
sidoksissa
monia,joten kokorrksetvenyiviit,kun asioista
vliiteltiin. Yldjiirven poliittinen kulttuuri
muodostui. Vasemrnistonja oikeiston vlilillii
tiukka raja,joka
vedeftiin1920-ja 1930-luvulla
ulottuipoliittisen
toiminnanulkopuolelle.
Sille on
nritli?in
selitystli,sillli vuodenl9l8
vaikeal<iytli?i
Y kijlirveIlii olivat raulral
Iisetverrattuna
tapalrtumat
moniinnrrrihinpaikkakuntiin,.ioilla
tapahtuipallon
tuhot6itAja viikivaltaisrruksia.
Mydskiiiin solaa
ennenollut nraatyriliiisten
lakko oli lyhyt eikii
saanut vekivaltaisia piirteita. Katkeruutta
ihneisestivarsinaisen
ailreuttivat
sodan.jiilkeiset
ja vankileireineen
lapalrtumatvangitsemisineen
sekl
agronomi Miikikyliin surmaaminen.
jonka tyiirnailla
Osavaikutusoli Tarnpereella,
nronet ylri.iiirvcliiisettytiskenfeliv?it
pilenrpiii .ia
ja anrnratlylryernpiii
aiko.ia.'l'eollisuuskaupungin
poliiltisetasetehnatheijastuivat
tiyhdistysliikkeen
nraaseudullc.
Toinenkahtia.lakoa
Ylci.jiirvellii
1920-ja 1930luvulla aiheuttanut seikka oli ero maafais-Ylcijiirvenja teollisutrs-Yl<ijiirven
viilillii.
TaajaanasuttuLielahti asettikunnanyhii uusien
vaatimusteneteen,kun siitii kehittyi Yl<ijiirven
kunnanja seurakunnan
hallinnollisesta
keskuksesta
erilliiiinolevataajama.Sinnerakennettiinkunnan
komeinjulkinen rakennus,kivinen kansakoulu.
Kaupunginliiheisyyden
takial,ielahdesta
ei kuitenkaankehittynytsellainenpalvelukeskus
kuin siita
kauempana
kaupungista
olisi voinuttulla.AlueellisistakiistoistahuolimattaLielahti oli kiinteii osa
Ylrijiirveii,ja kun Tamperevuodesta1927 alkaen
esitli vaatimuksiaLielahdenliittiimisestiisiihen,
sitA vastustettiinYldjiirvell?ijohdonmukaisesti.
Pitkien neuvottelujenjiilkeen Lielahti liitettiin
piiiitdkselliiI 950Tampereeseen.
valtioneuvoston
'l'arnpereen
ja Yliijiirvenviilinensuhdeoli 1920ja 1930-lukujenaikana mielenkiintoinen,
sillii
ja
kaupunkiimi maalais-Ylcijiirven
viiestdnkasvun,
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vasta sotien alla Yldjiirven vlikiluku kiiAntyi
nor.lsuun.
KaupankiiyntiYlcijiirvenja Tampereen
viilillii jatkui vilkkaana,ja t?istiikaupastatulleet
ja
lisiitulotmahdollistivat
monientoimeentulon
elinrisen Ylrij:irvellli. KulkuyhteydetYliijlirven
'l'ampereen
eteliiosanja
viilillii paranivatlinjaautoliikenteen mydt?i 1920-luvun puolivlilin
jiilkeen. Linja-autoliikenteen
takia teitii alettiin
pitAAentistdparemmassa
ympiirivuoden,
kunnossa
joten yhii useammatalkoivatkiiyde fdssl Tampereellavaikkaomallapolkupytirlillii.
Maalais-Yliijiirvelletuli sotien aikana lisii[
asukkaita,kun kuntaan htli siirtolaisi4 jotka
rakens
ivat ti loja. Maalais-Yl<ijiirvi
tdyftyihetkeksi,
nrikii nlikyi mrn. koulujenoppilasluvuissa,
mutta
tilanne oli kunnan poh.ioisosassa
ohimenevii.
llteliiosaan alkoi samaan aikaan muodoshra
ja Lielahdenlisliksi
asutustaajamat
Kirkonseudun
ja Siivikkalaan.
Vuorentaustaan
Ylcijiirvioli 1800-luvunlopullaja 1900-luvun
alkupuolellakaupunginvoimakkaassa
vaikutuspiirissii. Sen kehitys erityisesti1920-ja 1930Iuvullaoli hidasta,sillii kaupunkiimi tyitiknisffi
viiestciii .ia maalais-Ylrijirven alueen palveIurakenneoli heikko. l,ielahdenalue kasvoi
nopeasli,
nluttasen palvelurakenne
ei kaupungin
liilreisyyden
takia kehittynyt.LielahdenliiftAminen
Tampereeseen
vaikutti pitkiiiinY kijiirvenkehitykseen,sillii se lykkiisisuunnitelmia
1930-ja 1940luvuilla,kun neuvottelut
ja
asiastaolivat kesken,
1950-lrrvullakrrnta .iouhri nopeassatahdissa
toteutlanlitannronia hankkeita,jotka nostivat
veroliyriii.Kun LielalrtiliitettiinTampereeseen,
oli
edcss:i.
.iiiIielle .iiiiirrytY ki.ilirvi uudelleenarvioinnin
ja puolet
silliise menettikolmanneksen
asukkaista
vuotuisistaverotuloista.Yldjiirven veroiiyri oli
vuosia selviisti naapurikuntia korkeampi.
Maataloudensivutulot kaupunkikaupasta
eiviit
eniili olleet samalla tavalla mahdollisia kuin
ja kaupungista
aikaisemmin,
sai helpommintuloja
kiiymiiIlii siellii tdissii.Kaupungissatytissiikiiynti
oli
yleistii paikkakunnan etelliosassa, mutta
liikenrreylrlevksien
pararrtuessa
yhii kauempana
asuvat saattoivat kdyd5 piiivittiiin tyiissa
Tampereella.Maatalousyritt?ij
ien miiiirii v?ihenija
maatalouteenliittyvie sivuelinkeinojakehittyi
viih?in,koskaYldjlirvi oli niin liihell?ikaupunki4
ettii oli helpompi liihte?ikaupunkiintydhiin kuin
kehittiiiisivuelinkeinopientilantueksi.
Yliijiirvelle tuli teollisuutta, kun Parosj?irveltii
liiydettiin 1930-luvunlopulla malmia"ja sinne
rakennettiin kaivos, josta louhittiin malmia
parikymmenlii
vuotta.
Yl<ijiirven kunta alkoi 1960-luvun alussa

tietoisestihoukutellateollisuuttapaikkakunnalle.
ja
varteenteollisuusalueen
SekaavoittiVaasantien
rakensi sinne kunnallistekniikan.Ponnistukset
tuottivat
tulosta,
kun
mm.
nluassa
kylmiiteollisuuteen
erikoistunut Huurre Oy ja
tuulilaseja
vahnistanut
LasipainoKy (LarninoOy)
rakensivatsinnetuotantolaitokset.
Ne saivatvuosien kuluessaseurakseenjoukon muita yrittejia.
Yltijiirveneteliiosanharjujensoravarattulivat kiiytcirin,kun Tarnpereenseudullarakennettiinpaljon.
Yltijiirven teollisuusoli osaksi samalla tavalla
kaupunkisidonnaista
kuten aikaisempimaatalous
pienet
sivuelinkeinoineen, sillii
monet
teollisuusyritykset tekiviit
alihankintatditd
kaupunginja kaupunkialueen
teollisuudelle.
Osa
yritystoinrinnasta
oli rakennustoiminnan
tukiteollija
suutta,kuljetusliikkeitii,maanrakennustoimintaa,
yrittiijyyden tukitoimintaaesim. nrainostoirnistoja
ja kirjanpitopalvelua.
Alueellehakeutuirnydsseljolle kaupunkiseutu
laistaerikoisosaamista,
muodostihyviin markkina-alueen.
Paikkakunnantyiipaikkarakennetasapainoittui,
kun Yl0jiirvelle saatiin 1960-luvullakaksi kunja
tainliittojenhoitolaitosta,Ylisen keskuslaitos
Keijiirven sairaala. Ne tarjosivat tydtii etenkin
naisille, kun taas alueen teollisuus oli
rrriesvoittoista
metalIiteollisuutta.
Yldjiirven 1957 valnristuneessa kuntasuunnitelmassa otettiin huomioon kunnan
mahdollisuudet
tarjotaasuntojaTampereen
alueen
tycivoimallekaupungin liiheltii nraalaismaisesta
ynrpiiristcistii.Kunnan ensirnmiiinenyritys tiihiin
suuntaan
tapahtui1950-ja 1960-luvuu
vaihteessa,
kun se kaavoitti Vuorentaustassa
Polrjolantien
alueen. Tiimdn jiilkeen orrrakotirakerrtanrirren
josta lohkottiirr
riistiiylyi haja-asutusaluccllc.
tontteja.Rakentanriseu
siiiinntikset
uusittiin 1960luvun lopulla,ja rakentanrinen
olrjattiintaajanriin,
joista kunta alkoi 1970-luvun alusta alkaen
vuosittaintarjotarakennustontteja.
Kirkonseudulle rakennettiin jonkin verran
kerrostaloja1960-ja 1970-luvunkuluessa,ntutta
Yl6jiirnruuttaajanratpysyiviitpientalovaltaisirra.
velle alettiin rakentaa 1970-luvunpuoliviilissii
rivitalojanopeassa
tahdissa,
sillii rivitaloasunnoilla
oli kl,syntiiii.Kun Ylojiirverrhintalasooli kaupunkia edullisernpi,ne nteniviit hyvin kaupaksi.
V?ikilukukasvoi nopeasti1970-ja 1980-luvulla,
jolloin sekiimuuttoliikeYltijdrvelleettiisieltiipois
oli vilkasta. Kunnan eteliiosan taajamat
kirkonseutuja Siivikkala liittyivat
Vuorentausta,
ettii
yhii selvemminkaupunkiinsiin?intieless?i,
asutusjatkui yhteniiiserriikaupurrginrajan yli.
Ainoa kohta, johon jiii selvi raja-alue,olivat

Teivaalanja Miikkyliin pellot. Se oli tietoinen
ratkaisu varsinkin Teivaalan kohdalla, sill?i
Teivaalatolivat aktiivisestimukanakunnalliseliimiissii. He nAkiviit tiimiin myds periaafteellisena
ratkaisuna,
sillii Teivaalanpellot olivat puskurina
kaupunkiavastaan,ja tilan rnaitamyytiin toisaalta,
mm. Vuorentaustast4
kunnallekaavoitettavaksi.
Muuttajat eivtit tuoneet Ykijiirvelle vain
veromarkkoja,vaanheille piti luodaensintekniset
perusedellytykset rakentanriselle ja taajamaalueilla kaupunkialueen tasoinen kunnallistekniikka, sekii yhteiskunnallistenpalvelujen
verkosto rnm. piiiviihoito-, koulu- ja terveyspalvelut sekderilaisiavapaa-ajanpalveluja.
Kuunasta
kehittyi 1970-ja 1980-lukujenaikana merkittiiva
tydnantaja, kun uusien asukkaiden tarpeita
palvelemaan luotiin laaja piiiviihoitoverkosto,
laajennettiin kouluja, parannetti
in terveyspalveluj
a
jne. Vuonna 1990 Yliijiirven tyripaikkaomavaraisuusoli 65 %o.
Kaupunki antoi Yldjiirvelle sen kasvuvoimanja
tiitii kautta mahdollisuudentarjota kuntalaisille
kaupunkimaisen
kunnan palvelujamaaseutumaisessayrnpiiristdssii.Kaupunginldheisyysoli sekii
Yltijiirven voirna ettii heikkous.Kaupunkioli niin
liihellii,etle sielta vaativirnrnankin
kuluttajanoli
helpposaadaerilaisetpalvelut,nruttaszunallase
esti Yl<ijiirvenonrien erikoispalvelujenkehi tyksen.
ja
Se,ettiitaajama-asutusta
kehittyilaajallealueelle
se muodostimonta taajamaa,vaikuttivatvedet,
pellotja lrarju,mutta se oli rnyrisyldjiirveliiisten
kunnalIispoliitikkojentietoinenratkaisu.Ylcij?irven
kunnanja seurakunnanhallinnollisetkeskukset
olivat kirkon vieressiiKururrtienvarressa,multil
niiden yrnpiirille ei yrityksis6 lruolimatta
kehittyuyterityistiipalvclukcskusta
vaansellaincn
muodostuiKirkonseudulla
Soppeennriikeen
Kuruntierrristeykseu
tunturnaan.
Ykijiirven hyviit liikenneyhteydet olivat
paradoksi, sillii ne takasivat paikkakunnan
joka oli henkilciaukiinnostavuuden
asuinpaikkana,
rnutta sarnalla
tolla helposti saavutettavissa,
julkisten kulkuviilineidentarve viiheni. Samat
liikenneyhteydet mahdollistivat liihternisen
'l'arnpereen
suuntaanostoksille,joten paikkakunnan palvelurakenneei kasvanut viikintii.?iriin
rnyritA eli se ei vastaa vastaavankokoisen
palkaupungista
olevanpaikkakunnan
kauernpana
veluja.
ollut
Kaupunki-maalaiskunta-suhde ei
ja maaseudusta
yksipuolinen,
sillii maalaiskunnasta
virkistyskaupunkilaisten
nruodostui18O0-luvulla
alkoivatensintehdiihuviretkiii
alue.Tamperelaiset
laivoi Ila NiisijiirvenrannoiIle rnycisY ltijiirvenpuo-
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iressa,multil
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rlihenkil6au[ta satnalla
heni. Samat
liihternisen
rten paikkaviikintiiiiriin
wankokoisen
rkunnanPalollut
ei
imaaseudusta
Fn virkistYsflii huviretkiii
fijflrvenPuo-

i ikenteennryiitiiranIisenhtiyrylaival
lelle.Sii2innrtl
joiden rniiiirii
noillealettiinrakenlaakesiihuviloita,
kasvoi nopeasti 1920- ja 1930-lukujenaikana.
ttrli yhii
kuluessaranta-asutusta
Vuosikymrnenien
cnemmiinja kesii-Ykijiirvituli tuhansilletanrperetuli yksityisten
laisilletutuksi,silliipaikkakunnalle
kesiirndkkien lisiiksi monien yhdistysten ja
yhteisdjen
kesiinviettopaikkoja.
joka kasvaa
paikkakunnalla,
Ylcijiirvenkaltaisella
ja kehittyysuurennaapurinvarjossa,on vaarana,
ettei asukkaidenidentiteettihallinnollisellara.lalla
muutu,vaanett?ikunnassayh?ienemmiintamperelaisina itseiiiin pitiiviii. Niiin lienee erityisesti
joiden asttttts
Siivikkalassaja Vuorentaustassa,
jiilkeen
nimenomaan
Tampereerr
kasvoi
sotien
ja yhteydetTarnpereelle
olivathyvAt.
vaikutuksesta
Mikii teki Ykijfirvestii Yki.ilirven ja antoi
l?ihikunnalleleiman, joka erotti sen suuresta
kaupungista.Maaseudun perinteistii kulttuuria
lii
vaalittiin I 980-ja I 990-luvulla Pohjois-Yliijiirvel
sekii taloissa efte yhdistysten tapahtumissa.
keskukseksi
muodostuiMutala.
Maalais-Ylcijiirven
Yltijiirveneteliiosanyhdistyksetpyrkiviit samaan
aikaan luornaanuusia yltijiirveliiisiiitapahtumia,
keviiisin Ykijiirven MarkLions-Klubit .l?irjestiviit
kinat, Rantajiitkien heiniikuun viinreiserr
sunnuntainRAikkii-Rockkokosi nuorisoa .ia
Tampereenseudultaja
hiemanvarltuneempiakin
Teivon ravirataarnarkkinoitiinyhii selvemnrin
yl<ijiirveliiisenii.
YkijiirvelletyypillistAoli rnycissen poliittinen
jolle luonleenonraisla
olivatvoirnakkaat
kulttuuri,
luottamushenkilcit
.ia vahvaluottamushenkildvalta.
olivat Ylrijiirvellii sotierr
l'oliittisetvoinrasuhteet
jiilkeen rnelko tasan kolmen ryhrndn,oikeiston,
kansandemokraattien
sosialidemokraaltienja
kesken.
Tasavahva
vasemmisto
ei useinkaan
tehnyt
yhteistyitta,vaan erityisesti sosialidernokraatit
oikealta mutta niiin
lrakivatyhteistyrikumppania
tekivlit myds kansandemokraatit
1970-ja 1980Tuolloin kokoomusja SKDL:n
luvun vaihteessa.
tekivet yhteistydtA,jota paikallisestikutsuttiin
rekoomukseksi.
VAlilla poliittisettilanteetjohtivat
kovaankinkielenkiiytttirin,
mutta perusperiaate
oli
selvii;asiattappelivateiviit miehetja yhteistydhdn
pystyttiinvaikeidenkin
aikojenjiilkeen.
Kun Ylcij:irvelle 1950-luvullatehtiin kuntasuunnitelntaa, siinii
suunniteltiin my<is
ja kaavoihrsta.
asuhrsrakennetta
Tuolloin pideltiin
arvokkainaja sailyltiimisenarvoisina joitakin
yksityiskohtia,puuryhmiii,komeita
maisernallisia
kiviii yms. Kun kuntaan tehtiin yleiskaavaa
1970-luvun alussa, pidettiin merkiftAvinA
sroichtkoltlcina
vairrYliijlirvcnkirkkoa.iaVikeliin

tuulimyllyii, mutta sen jiilkeen arvomaailma
muultui sekii Tampereen rakennussuojelukeskustelujen ettA
Yl<ijiirven
oman
kulttuurimaiseman suojelusta kiinnostuneen
perinnepoliittisenryhmlin vaikutuksesta.1990oli joukko rakennuksia,
Iuvunalussasuojelulistalla
mutta
haja-asutusalueen osayleiskaavaa
laadittaessaoteltiin yhe enemmlin huomioon
maisemanrakenne,tiet ja niiden mutkat,pellon
kaarevaraja nretsiinreunassa.
Maaseudunkulttuurimaisema muuttui vuosikymmenien kuluessa
monesta syystii. Esimerkiksi Keijiirvi ei 1990Iuvun alussahallinnut Kirkonseudunmaisemaa
siten kuin 1920-luvulla,koska rantapajukoita
ei
en?iiihakattupois luutiensiteiksieikii lehtikerpoja
taitettumiikkiliiistenlehmienlisiiruoaksi,vaanne
saivatvapaasti
kasvaa.
Siitii huolimatta,
ettii Yl<ijiirvelliivoi 1990-luvun
alussa edelleen erottaa taajama- ja hajaasutusalueet,eliimiinmuoto oli koko kunnan
alueella monilta osin samanlainen.Aikoinaan
kaupunkilaisille oli tyypillistii ostotalous ja
nraalaisilleomavaraistalous,
mutta ajan my<itii
mycisrnaalaiset
siirtyivAtostotalouteen.
Taajamien
ja haja-asutusalueiden
vlilillli eroaoli sosiaalisissa
suhteissa.
Seurakunnan
loiminnassa
se nAkyisiinii,
jossa
ettli kinkeliperinnesiiilyi haja-asutusalueella,
sosiaaliset
suhteetnruodostuivat
osittainalueelliselta pohjalta. Taajarnissasosiaalisetsuhteet
perustuivatenemmiin harrastus-ja toimintaorganisaatioihin
seketydhdn,joiden kauttaihmiset
tuiustuivattoisiinsa.llaja ei ollut selvli,sillAhajaasutusalueelletaajamista muuttaneet toimivat
ruudella
asrriualrrcellaan
edelliscllii
asuinpaikallaan
oppinralla tavalla. Sukulaisuussiteet
olivat
yhteiscissii
kaupunkimaisessa
voimakkaanrmat
kuin
jossa naapuruus
perinteisessii
maalaisyhteisrissii,
ja
oli yhH voirnakas side. Perhekeskeisyys
sukulaissuhteiden
merkityksenkasvuniikyiYldjiirvelliiperhejuhlien
vietonvoimistumisena.
Yltijiirven kunnan kehitys 1869 - 1994 on
rnuutosprosessi
kaupunginnaapurimaalaiskunnasta
kaupunkialueeseen
kiinteiisti kuuluvaksiitseniiiseksi liihikunnaksi.Teollisenaaikana kasvavien
kaupunkien vaikuhrs on
paranfuneiden
liikenneyhteyksien
my<itiiheijastunutkaupunkien
liihialueillesamaantapaankaikkiallamaailmassa.
LiihikuntienkehityksenedellytyksenA
ovat olleet
toisaalta kasvukeskus, jonne on hakeutunut
jatkuvasti lisiin tycivoimaa ja parantuneet
liikenneyhteydet,jotka ovat mahdollistaneet
asuinpaikan ja tyiipaikan viilimatkan. Tiissd
kehityksessiikeskeinentekijii on ollut ensin
ju
raulaliclll00-luvrrn
lopullaja 1900-luvun
alussa

1920-luvulta
alkaenlinja-autoliikenne
sekii 1960joka mahdollisti
luvulta alkaenyksityisautoilu,
asutuksen
aiempaasuurenlman
hajauturnisen.
Esimerkiksi Helsingin seudulla liilrikuntiin kasvoi
ja -seisakkeiden
taajanriarautatieasemien
liihelle.
Monipuolistuneidenliikenneyhteyksienuryritii
ja
niimiiliihikunnatkasvoivatnopeasti1960-luvulla
ja sitten liihikaupunniistii ensin liihikauppaloita
keja.
joka irni osansa
Yliijervion tyypillinenliihikunta,
kaupunkialueenkasvusta. Jokaisen liihikunnan
joihin
kehitys noudattaaomia erityispiirteitaen,
vaikuttavatmonettekijiit. Esirncrkiksirautatciclcn
rakenlarninen
asetti kunnat hyvirr erilaiseenaseliihikunnistatulivat Lernpiiiilii,
nraan.Tarnpereen
Kangasalaja Nokia ensinrtuiiiscssii
vaihecssa
piiriin. Ylcijiirvenkautta kulki
rautatieverkoston
Tarnpereellemaantie, jolla alkoi siiiinniillisen
joukkoliikenne 1920-luvun lopulla. Niiin
Ykijiirvestii tuli Tampereella tydskentelevien
mahdollinenasuinpaikkatdssii vaiheessa.Syy
siihen, miksi monet hakeutuivatasunraankaupunginrajan ulkopuolelle,oli taloudellinen,
sille
siella rakennusmaa oli edullisempaa kuin
kaupungissaja sinne eiviit kaupungin tiukat
rakennusmiiiiriiykset
ulottuneet.
YlcijiirvellemuuttaneiltaI 950Kun kaupungista
luvullakysyttiinmuutonsyitii,oli rnaalaisrnaisella
rauhallisellaympiiristdlliitiirkeii rnerkitys.'liur?i
"takaisinluontoon"-ajatusalkoi jo 1900-luvun
kun tehtiin
alussavaikuttaakaupunkisuunnitleluun,
joissa luonto ja
uusia huvilakaupunginosia,
asurninen pyrittiin yhdistiimZiiirr.Yliijiirvell?i
suunnittelivatyksityiset
tiillaista huvila-aluetta
l9l0-luvullal,ielalrtecu.
ntutla se ei ounistunut
ttkia.
ilurciscstihcikkojcn liikcrrrreyhtcl'ksicrr
Yldjiirven kunta puolestaanteki ensittttniiisett
jolloin
alussa.
1960-luvun
tlilriinsuuntaarr
1'rit1'ksen
Vuorentaustaan
kaavoitettiinuutta ontakotialuetta
Satnanideologian
tuloksiaolivat
lrarjunrinteeseen.
rnetsiinkeskelle tehdyt liihidt, joila Suomessa
rakcnnettiin
erityisestillelsirrginseudulle,rnulta
nryds muiden isojen kaupunkienyntpiiristOiitr.
Ylirjiirvellii esinrerkki tiillaisesta on pieness:i
kerrostaloaltre.
koossaSoppeenmiien
Yldjiirvenkasvuvointistuisiirriivaiheessa,
-iolloin
yksityisautoiluvapautti asuntisen alueellisesti.
Samalla auto poisti asuinpaikanja palvelujen
kiinteiin yhteyden eli hyviit palvelut piti olla
sopivanautomatkanetiiisyydellAja hy riii teitii
saavutettavissa.
Tanrpereen kaupungin ja serl liihialueen
kelritykseenvaikutti alueett tnanntiede,sillii
kahdenjiirven viilisellekankaupunkirakennettiin
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nakselle.Liikenteellisesti
vesi oli 1900-luvun
puoliviiliinasti yhdistiiviitekijii, nruttavesiteiderr
rinnalletuli 1800-luvunlopulla uutenarautatieja
sanlaanaikaanmaantietkehittyiviit.Maakulkureitit
syrjiiyttivet 1920-luvulta alkaen syrjiiyttiviit
vesireitit.
L[hikuntiin olennaisesti
Iiittyva piirre kaikkialla
ovat kulkureitit - maantietja rautatiet,jotka
malrdollistavat
nopeansiirtymisenlfiikuntien ja
alueenpiiiikeskuksen
viilillii. Maantietja rautatie
leinrasivat1990-luvunalussaYltijiirvenkineteliiosaa, ja sama niikyi my<is muissa 1'ampereen
ja Nokinlla.
liilrikurrrrissa
Kangasalla,
Lcrtrpiiiiliissii
Liihikurrnan palvelukeskuksen
etiiisyys alueeu
kaupunkikeskuksesta
oli ratkaisevatekijii siinii,
nri Ilaitrensiitii nruodostui.'l'anrpercen
alueclla erot
viilillii olivatjo 1950kaupunginneljiinliihikurrnan
luvullaselviit,Yl<ijiirviliittyi selvimminkaupungin
kaupallistenpalvelujen kiinteiiin vaikutusalueeseen,kun Nokialle, Lempiidliiiinja Kangasalle
muodostui
omatpalvelukeskukset.
Ylojiirvellii alettiin 1960-luvulla tietoisesti
toimia sekii teollisuuden ja tydpaikkojen etH
asukkaiden saamiseksi kuntaan. Se tuotti
tulosta ja kunta kasvoi nopeasti 1960-luvun
lopulta alkaen. Yl<ijiirven asema kaupungin
naapurissahyvien liikenneyhteyksienvarrella
aiheutti sen, ett[ Tampere sekii 1960-luvun
valtakumallisen
kuntauudistusIopulla
suumitelman yhteydessii ette 1980-luvun
alussa omassa kuntasuunnitelmassaanesitti
Yltijdrven liiltiimistii kaupunkiin. Niiin ei
vaan
Yldjiirvi
kehittyi
tapalrtunut,
ja
my0s
omapeisesti:
osir)
ornaehtoisesti
kasvava kunta ei ehtinyt odottaa valtion
viranornaisiamukaan kaikkiin hankkeisiirt,ja
nun. urheilutakr rakeuuettiiu onrin varoin.
Viikiluku kasvoi nopeasti, ja paikkakunnalle
tuli lisiiii tytipaikkoja. Yltijiirvi oli houkutteleva alue, rakennusmaata oli tarjolla,
verohyri oli edullinenja kunnallisetpalvelut
paranivatnopeasti.
Niiin Yliijiirvi otti osansasekii kaupunkialueen
alueena
ltsen?iisenii
ettii asukkaista.
teollisuudesta
Yltijiirvi kehittyi kaupuugirtvieressiija kaytti
lryviiksi sijaintiaan, ja sarnalla parallevat
ja henkildautokannan
kasvutoivat
liikenneyhteydet
kaupunginpalvelutyhii parernnrinyldjiirveliiistett
saataville.Niiin kaupunginvarjo, joka oli uhka
naapurikunnan itseniiisyydelle, viiistyi, ia
liihikuntakasvoija kehittyi kaupungirr
itscrriiinen
ja vaikutuksesta.
rirrrralla
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Yldjtini 1869-1994 (Jyvriskylti 1996) kasiuelee
erityisesli Yldicimeci 190}-lwulla, mutto kirjassa
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