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Periikunnasta Y I oj 2irveksi

Yl6jiirven alueen historian voi jakaa kahteen
piiiivaiheeseen: aikaan ennen Tampereen
perustamista ja aikaan sen naapurikuntana. Ensin
mainitun jakson aikana alue muuttui vaiheittain
muualla asuneiden eriinkiivijiiiden eriimaasta
vakituisesti asutuksi. JiilkimmiiistA vaihe kau-
pungin naapurina otr ollut monivaiheinen ja -
muotoinen vuorovaikutussuhde.

Vanhimmat merkit ihmisten liikkumisesta ja
asumisesta Yliijiirven alueella ovat Keijiirven ja
Niisijiirven lahtien Vahantalahden, Mutalanlahden
ja Pengonpohjan suojaisilta rannoilta. Seuraava
merkki kiinteiistii asutuksesta on Keijiirven
eteliirannalta Yl<ijiirven Mikkolan maalta loydetty
v i ikinkiajal le ajoittuva rikasldlriinen polttokenft a-
ja ruumiskalmisto. Alue kuului hall innoll isesti
vanhaan Suur-Pirkkalaan, jolron kuului l isi iksi
Nokia ja osia Tampereesta sekii Pirkkalan kunnan
alue. Vesi oli tarkein kulkureitti ja yhdisti alueen
osat toisiinsa.

Ylrijiirven asutus vaki intu i pii?iosin historial I isen
ajan ensimmiiisinii vuosisatoina, mutta t6ltA ajalta
ei ole siiilynyt kuin joitain hajatietoja er?iomista-
jista. Ensirnmiiiset tarkat tiedot Yki.jiirven
verotiloista ldyryvAt Kustaa Vaasan aikaisista
nraakirjoista vuodelta 1540. Niissii mainituista
tiloista osa on edelleen olemassa, osa on siiilynyt
maakirjatilojen nirnissii, mutta osa on hiivinnyt
kokonaan, kun tiloja jaettiin tai yhd istettiin.

Yltijiirven maanomistusolot poikkesivat mtrusta
Vanhasta Pirkkalasta ja erityisesti Pyhiijiirven
eteliiosan pitdjien asutuskuvasta, sillii vain osa
jakokuntien metsiimaista oli jakokuntien tilo.ien
yhteisomistuksessa. Monien jakokuntien alueella
oli yksittiiisiii toisiin jakokuntiin kuuluneiden
tilojen yksin tai yhdessii omistamia maiksi tai
saro i ks i n i mettyj ii metsiikappa leita. Niimii om istu k-
set osoittavat vakihrista asutusta vanhempia
nautinto-oikeuksia, jotka siiilyiviit entisillii
omistaj i llaan uudisasutuksesta huol imatta.

Jo esihistorialliset liiydtit viittaavat, efte
Yliijiirven alue asutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin
asutetti i n eteldosassa Niis ijiirven ja Keijiirven viil i-

nen alue, jonka kyliit muodostivat aluksi kaksi
suurjakokuntaa. Rantakunnan eli Harjuntaustan
jakokunnan muodostivat Niisijiiween rajoittuvat
kyliit Niemi, Pohtola, Possil4 Lielahti ja
Siivikkala. Toiseen jakokuntaan kuuluivat Ai-
rikkala, llmari, Keijiirvi, Kukkola, Kuusisto, Mik-
kyll ja Yliijfirvi. Niiihin jakokuntiin kuului koko
Y l<ij iirven eteliosa Vahantalahden korkeudel le asti.
Kylien pellot ja tontit olivat Lielahden pohjukassa,
Siivikkalanlahden eteliipuolella, Ryydynpohjan
ympiiristiissii ja Keijlirven rannoilla ja mets?ialueet
tlislii llinteen ja pohjoiseen. Alueen kylisse oli
1500-luvulla Keijiirvellii kymmenen verotilaa"
Yldjiirven kyliissii ja Lielahdessa kummassakin
seitsemiin, Niemessii ja MdkkylAssii neljii, Sii-
vikkalassa, Teivaalassa, llmarinkyliissli ja Kuusis-
lossa kussakin kolme ja Possilassa, Kukkolassa ja
Airikkalassa kaksi sekii Pohtolassa yksi tila.

Yliijiirven pohjoisosa Vahantalahdesta
pohjoiseen muodosti suuren Periikunnan
.iakokunnan, johon kuuluivat Yltijiiwen kylien
lisiiksi l'eiskon Tahlon ja Kuljun kyliit. Va-
hantalahden pohjoispuolella Lempiiiniemess?i oli
kaksi kylliii, Lempiiiniemi ja Liimola, joista
ensinmainiiussa oli seitsemin verotilaa ja
jiilkinr nriiisess?i kolme. Mutalanlahden rannalla ol i
neljii kyl?iii, eteliiisimpiin?i Kaihari ja siitii pohjoi-
seen Kyiistil!i, Mutala ja Pohjankylii. Kaiharin
kyliissA oli | 500-luvulla kaksi tilaa ja muissa
kylissii kussakin kolme tilaa. Pengonpohjan
ensimmiiiset tilat perustettiin vasta 1500-luwn
puoliviilin j?ilkeen. Periikunnan suurjakokunta
jaettiin myiihemmin Lempi?inniemen, Kyiistiliin,
Pohjankyl:in, Mutalan ja Pengonpohjan, Kuljun ja
Tahlon jakokuntiin, joista ainoastaan kmpienie-
men jakokuntaan kuului useampia kyliii. Vanhan-
Pirkkalan historian kirjoittanut Juhani Saarenheimo
arvelee Kyiistiliin,'Mutalan, Pohjankyl?in ja Kai-
harin kylien olevan kruunun uudisasutukselle
erottamia alueit4 koska niiden rajat olivat selviit
eikii sisiillii ollut toisten kylien alueita. Yliijiirven
pohjoisosan asuttaminen oli osa entisten eriialuei-
den ja laajojen eriimaiden asuttamista, joka alkoi
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Kustaa Vaasan aikana.
Ylcijiirven alueen asutus keskittyi toisaalta alueen

eteldosan lahtien ja jdrvien rannoille ja niitd
ympiirciiville hiekkarnaille ja toisaalta alueen poh-
joisosassa olevien Niisijiirven sokkeloisten lahtien
Vahantalahden ja Mutalanlahden sekii
Kyrcinlahden rannoille. EtelAisen ja pohjoisen asu-
tusalueen viiliin jiii Vahantaluhta, jossa oli kaikkien
Yliijiirven eteldosan ja Harjun jakokunnan kylien
ornistuksia, sillii se oli vanha heiniintekoalue, jonka
niittyomistukset olivat jiiiineet pysyviksi, minkii
vuoksi aluetta ei varhaisessa vaiheessa asutettu.
Koko Yl0jiirven liinsiosa oli vielii asurnaton,

Yltijiirven varhaineu asutus rnuodostui ranta-
alueille, sillii alavat rantanlaat ja rantaniityt oli
helppo raivata yksinkertaisilla viilineillA pelloiksi ja
niityiksi. Rantasijainti tarjosi myds mahdoll isuuden
kalastukseen ja siitii oli hyviit yhteydet kauem-
maksi pohjoisen eriinraille.

Liinsiosan metslialueet jaettiin isojaossa kylien
kesken ja jakotapaan vaikuttivat ilmeisesti vanhat
nautirurat. Jo ennen isojakoa ja varsinkirr sen
jiilkeen paikkakunnan ldnsiosaan raivattiin torppia.
Yliijiirven ensimrniiiset torpat olivat Teivaalan
kartanon mailla 1700-luvun alkupuolella olleet
Koivisto, Hiisilii, Erkkilii, Korpila ja Pekka-
nimisen rniehen torppa. Suuri osa Teivaalan
torpista oli lyhytaikaisia ja vaikka kartanon alueelle
perustettiin 1700- ja 1800-lukujen kuluessa 32
torppaa, vain seitsemiin niistii itseniiistyi mydhem-
nrin. Tcivaalan torpparit olivat Vuorcntaustan
alucen ensirnnriiiset asukkaat ja juuri tdnriin alueerr
torppia itsenliistyi.

Kun Ylojiirven kylien ulkotilukset oli jaettu
isojaossa, torppia alettiin raivata nopeassa tahdissa
laajoille metsiialueille sekii paikkakunnan liin-
siosaan ettii Vahantalahden ja Keijiirven viiliselle
metsiialueelle. Uudisraivauksen nrytitii muodostui
laaja yhteniiinen torppa-alue Yldjiirven liinsiosaan
'l'akanraalle 

Lakialan, Liimolan, Keijiirven, Kuusis-
ton, Runsaan ja Ykijiirven kylien maille. Vahanta-
lahden eteliipuolelle nruodostui nriikitupa- .ia
torppa-aluc Pihkaperiin ja Valrantalahden pohjukan
v?ili I le Kukkolan, Miikkyliin, Keijiirven, Kuusistou
ja Lakialzur kylien nraille. Samalla tavalla rnuo-
dostui Mutalanlahden ynrpiiristijdn vanhojen
peltomaiden ulkopuolelle torpparietr peltonraiden
vyiihyke ja vastaava kehitys tapahtui Pengonpoh-
jassa. Kauempana vanlroista asutusalueista llii-
meenkyrdn ja Viljakkalan rajoilla torppa-asutus
jatkui paikkakunnan rajan yli, Sorvajiirven torppa-
asutus liittyi Lavajiirven alueen asutukseen ja
Liivalarnurinkulman asutus Sauninjiirven ynrpii-
ristcin asutukseen. Vastaavalla tavalla rnuodostui

Ylcijiirven kyliin alueelle Pinsi66n Hiirneenkyrdn
rajalle torppa-asutusta. Tdnriin alueen kehitys poik-
kesi rnuista torppa-alueista, sillii isojaossa l8l8
erotettiin Yl<ijiirven kyliin metsistii liikamaa kuu-
nulle ja alueella olleet torpat muuttuivat kruunun
uudistiloiksi. Niiin tuli Yl<ijiirven kyliin takarnaille
1700-luvun lopulla perustetusta torpasta Pinsi0n eli
Mikkolan tila, jonka pinta-ala oli 403 ha. Samassa
yhteydessii muutettiin Pinsidn alueelle 1780-
luvulla perustetut neljii torppaa Mikkolan Kilpijoki,
Ailalan Sammatti, Suojasen Syviioja ja Pietiliin
Tydliijiirvi kruunun uudistiloiksi, ja niist?i nruodos-
tcttiin Matsiikylii-rriruirreu kylii. Niiruii uudistilnt
olivat huorrrattavan suuria: Kilpijoki 359 ha, Sanr-
nratti 436 ha, Syvdoja 363 lm ja'l'y0lAjiirvi 332lta.
YlOjtirvi erosi l)irkkalan seurakunnasta Yldjiirverr
eli Perdkunnan kappeliseurakunnaksi samaau
aikaan kuin Tampereen kaupunki perustettiin.
Kappeliseurakunnasta tuli itseniiinen kunta I 869.

Sen jiilkeen Yldjiirven asema kasvavan
teollisuuskaupungin naapurina vaikutti olennaisesti
sekii sen asukas- ettl tyripaikkarakenteeseen, sillii
Tarnpere tarjosi 1800-luvun jiilkipuolelta alkaen
yhli enemmlin erilaisia piiii- ja sivuelinkeinomah-
dollisuuksia. Jotkut liihtiviit vakituiseen ty<ihdn
tehtaaseen ja jotkut olivat vain kesiiajan rakennuk-
silla tai kiiviv6t hevosen kanssa ajotciissii.
Kaupuugissa oli kysyntiiii maaseudun tuotteille.
Monet Yltijiirven talot sohnivat kiinteitai maito-
tinkisuhteita kaupunkilaisten kanssa tai kiiviviit
ntyynriissii torilla nraataloustuolteita, piiuriiii, voita,
perurtoita, kanantnunia, jauhoja, lihaa, heiniii ynrs.
Jotkut uryiviit kaupurrkiin rakennuspuita ja halkoja.
Sivuansiotydnii telrtiin rnrn. vilrtoja ja luutia.
"l'anrpereen liiheisyyden takia karja- ja etenkin
nraitotalous oli tiirkea, nrutta kuntaan ei tehty
rneijeriii maidon jalostanriseksi, sillii se mark-
kinoitiin pitkiiiin suoraan kuluttajille tai kaup-
poihin, ja sekii taloissa ettii torpissa kinruttiin voita
rnyyntiin.

'l'ampereen vaikutuksesta Yldjiirvelle kehittyi
I 800-luvun lopulla pienteollisuutta mnt. Vahannan
tii l i tehdas, josta ti i l ia vieti iu proonrulla kaupunkiin.
Itseniiinen teollisuusalue Ykijiirvelle tuli, kurt
Niisii?irven rannalle Nienreen rakennettiin
1890-luvulla Niemen saha ja sen liihelle Lielahteen
l9l0-luvulla selluloosatelrdas, joiden ympiiri l le
kehittyi varsin tiivis yhdyskunta, ja joissa kiivi
tydssii kauempanakin asuvia.

Yliijiirveii kosketti itsenliistyneen Suomen
ensimm?iinen vuosi dralnaattisesti, sillii Tampere
oli punaisen Suotnen keskus. Yliijdrvi kuului parin
kuukarrden ajan punaiseetr Suomeen. Yli 70 yltijiir-
veliiist6 punakaartilaista kuoli sodan aikana: kaatui
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taisteluissa, tel<litetti in tai nlenehtyi vankileireil l i i ,
. ia l4 valkoisten puolella taistellutta kaatui
Pii lkineell i i . Inhimill iset menetykset olivat Yl<i-
jarvellii raskaat, mutta aineell iset jAivet viihiiisiksi.

Suomen itseniiisyyden alun vaikeudet heijastuivat
mycis Ylcijiirven kunnalliseen toimintaan. Vuoden
l9l8 sopuvaalien j i i lkeen kayiin vaalit aina poli it-
tisissa merkeissli. Vasemmisto sai enemmistrin
kunnanvaltuustoon ja siiilytti asemansa vaaleista
vaaleihin. Vasemmiston suuri kannatus Yltijiirvelle
johtui siita, eilii paikkakunnalla oli paljon pientiloja
ja tehdastyciviike?i liihinnii Lielahdessa ja Niemessii
mutta myris Kirkonseudulla -ia Vahannassa. Maa-
laispaikkakunnassa poli itt iset suunnat olivat
sidoksissa henkikiihin.' l 'aitavia sanankliyttAji i i  oli
monia, joten kokorrkset venyiviit, kun asioista
vli i telt i in. Yldji irven poli itt inen kulttuuri
muodostui. Vasemrniston ja oikeiston vlilillii
vedefti in 1920- ja 1930-luvulla tiukka raja, joka
ulottui poli itt isen toiminnan ulkopuolelle. Sil le on
vaikea l<iytl i?i nrit l i?in selitystl i, si l l l i  vuoden l9l8
tapalrtumat Y kijlirve I lii ol ivat raulral I iset verrattuna
moniin nrrrihin paikkakuntiin,.ioil la tapahtui pallon
tuhot6itA ja viikivaltaisrruksia. Mydskiiiin solaa
ennen ollut nraatyri l i i isten lakko oli lyhyt eikii
saanut vekivaltaisia piirteita. Katkeruutta
ailreuttivat ihneisesti varsinaisen sodan .j i i lkeiset
lapalrtumat vangitsemisineen ja vankileireineen
sekl agronomi Miikikyliin surmaaminen.
Osavaikutus oli Tarnpereella, jonka tyiirnail la
nronet ylri.iiirvcliiiset tytiskenfeliv?it pilenrpiii .ia
lylryernpii i aiko.ia.' l 'eoll isuuskaupungin ja anrnrat-
tiyhdistysliikkeen poliiltiset asetehnat heijastuivat
nraaseudullc.

Toinen kahtia.lakoa Ylci. j i irvell i i  1920- ja 1930-
luvulla aiheuttanut seikka oli ero maa-
fais-Ylcijiirven ja teollisutrs-Yl<ijiirven viilillii.
Taajaan asuttu Lielahti asetti kunnan yhii uusien
vaatimusten eteen, kun siitii kehittyi Yl<ijiirven
kunnan ja seurakunnan hallinnollisesta keskuksesta
erilliiiin oleva taajama. Sinne rakennettiin kunnan
komein julkinen rakennus, kivinen kansakoulu.
Kaupungin liiheisyyden takia l,ielahdesta ei kuiten-
kaan kehittynyt sellainen palvelukeskus kuin siita
kauempana kaupungista olisi voinut tulla. Alueelli-
sista kiistoista huolimatta Lielahti oli kiinteii osa
Ylrijiirveii, ja kun Tampere vuodesta 1927 alkaen
esitli vaatimuksia Lielahden liittiimisestii siihen,
sitA vastustettiin Yldjiirvell?i johdonmukaisesti.
Pitkien neuvottelujen jiilkeen Lielahti liitettiin
valtioneuvoston piiiitdksellii I 950 Tampereeseen.

'l'arnpereen ja Yliijiirven viilinen suhde oli 1920-
ja 1930-lukujen aikana mielenkiintoinen, sil l i i
kaupunki imi maalais-Ylcijiirven viiestdnkasvun, ja

vasta sotien alla Yldjiirven vlikiluku kiiAntyi
nor.lsuun. Kaupankiiynti Ylcijiirven ja Tampereen
viilillii jatkui vilkkaana, ja t?istii kaupasta tulleet
l isi itulot mahdoll istivat monien toimeentulon ja
elinrisen Ylrij:irvellli. Kulkuyhteydet Yliijlirven
eteliiosan ja 'l'ampereen viilillii paranivat linja-
autoliikenteen mydt?i 1920-luvun puolivlilin
jiilkeen. Linja-autoliikenteen takia teitii alettiin
pitAA entistd paremmassa kunnossa ympiiri vuoden,
joten yhii useammat alkoivat kiiyde fdssl Tampe-
reella vaikka omalla polkupytirlillii.

Maalais-Yliijiirvelle tuli sotien aikana lisii[
asukkaita, kun kuntaan htli siirtolaisi4 jotka
rakens ivat ti loja. Maalais-Yl<ijiirvi tdyftyi hetkeksi,
nrikii nlikyi mrn. koulujen oppilasluvuissa, mutta
tilanne oli kunnan poh.ioisosassa ohimenevii.
llteliiosaan alkoi samaan aikaan muodoshra
asutustaajamat Kirkonseudun ja Lielahden lisliksi
Vuorentaustaan ja Siivikkalaan.

Ylcij i irvi oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alkupuolella kaupungin voimakkaassa vaikutus-
piirissii. Sen kehitys erityisesti 1920- ja 1930-
Iuvulla oli hidasta, sil l i i  kaupunki imi tyit iknisffi
viiestciii .ia maalais-Ylrijirven alueen palve-
Iurakenne oli heikko. l, ielahden alue kasvoi
nopeasli, nlutta sen palvelurakenne ei kaupungin
liilreisyyden tak ia kehittynyt. Lielahden liiftAm inen
Tampereeseen vaikutti pitkiiiin Y kijiirven kehityk-
seen, sil l i i  se lykkiisi suunnitelmia 1930- ja 1940-
luvuil la, kun neuvottelut asiasta olivat kesken, ja
1950-lrrvulla krrnta .iouhri nopeassa tahdissa
toteutlanlitan nronia hankkeita, jotka nostivat
veroliyriii. Kun Lielalrti liitettiin Tampereeseen, oli
.iii I iel le .iiiiirryt Y ki.ilirv i uudel leenarvioinnin edcss:i.
si l l i i  se menetti kolmanneksen asukkaista ja puolet
vuotuisista verotuloista. Yldjiirven veroiiyri oli
vuosia selviisti naapurikuntia korkeampi.
Maatalouden sivutulot kaupunkikaupasta eiviit
eniili olleet samalla tavalla mahdollisia kuin
aikaisemmin, ja kaupungista sai helpommin tuloja
kiiymii I lii s iel lii tdissii. Kaupun gissatytissiikiiynti oli
yleistii paikkakunnan etelliosassa, mutta
liikenrreylrlevksien pararrtuessa yhii kauempana
asuvat saattoivat kdyd5 piiivittiiin tyiissa
Tampereella. Maatalousyritt?ij ien miiiirii v?iheni ja
maatalouteen liittyvie sivuelinkeinoja kehittyi
viih?in, koska Yldjlirvi oli niin liihell?i kaupunki4
ettii oli helpompi liihte?i kaupunkiin tydhiin kuin
kehittiiii sivuel inkeino pienti lan tueksi.

Yliijiirvelle tuli teollisuutta, kun Parosj?irveltii
liiydettiin 1930-luvun lopulla malmia" ja sinne
rakennettiin kaivos, josta louhittiin malmia
parikymmenlii vuotta.

Yl<ijiirven kunta alkoi 1960-luvun alussa
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tietoisesti houkutella teollisuutta paikkakunnalle.
Se kaavoitti Vaasantien varteen teollisuusalueen ja
rakensi sinne kunnallistekniikan. Ponnistukset
tuottivat tulosta, kun mm. nluassa
kylmiiteollisuuteen erikoistunut Huurre Oy ja
tuulilaseja vahnistanut Lasipaino Ky (Larnino Oy)
rakensivat sinne tuotantolaitokset. Ne saivat vuosi-
en kuluessa seurakseen joukon muita yrittejia.
Yltijiirven eteliiosan harjujen soravarat tulivat kiiy-
tcirin, kun Tarnpereen seudulla rakennettiin paljon.
Yltijiirven teollisuus oli osaksi samalla tavalla
kaupunkisidonnaista kuten aikaisempi maatalous
sivuelinkeinoineen, sillii monet pienet
teollisuusyritykset tekiviit alihankintatditd
kaupungin ja kaupunkialueen teollisuudelle. Osa
yritystoinrinnasta oli rakennustoiminnan tukiteolli-
suutta, kuljetusliikkeitii, maanrakennustoimintaa, ja
yrittiijyyden tukitoimintaa esim. nrainostoirnistoja
ja kirjanpitopalvelua. Alueelle hakeutui rnyds sel-
laista erikoisosaamista, jolle kaupunkiseutu muo-
dosti hyviin markkina-alueen.

Paikkakunnan tyiipaikkarakenne tasapainoittui,
kun Yl0jiirvelle saatiin 1960-luvulla kaksi kun-
tainliittojen hoitolaitosta, Ylisen keskuslaitos ja
Keijiirven sairaala. Ne tarjosivat tydtii etenkin
naisille, kun taas alueen teollisuus oli
rrriesvoittoista metalIiteollisuutta.

Yldjiirven 1957 valnristuneessa kunta-
suunnitelmassa otettiin huomioon kunnan
mahdollisuudet tarjota asuntoja Tampereen alueen
tycivoimalle kaupungin liiheltii nraalaismaisesta
ynrpiiristcistii. Kunnan ensirnmiiinen yritys tiihiin
suuntaan tapahtui 1950- ja 1960-luvuu vaihteessa,
kun se kaavoitti Vuorentaustassa Polrjolantien
alueen. Tiimdn jiilkeen orrrakotirakerrtanrirren
riistiiylyi haja-asutusaluccllc. josta lohkottiirr
tontteja. Rakentanriseu siiiinntikset uusittiin 1960-
luvun lopulla, ja rakentanrinen olrjattiin taajanriin,
joista kunta alkoi 1970-luvun alusta alkaen
vuosittain tarjota rakennustontteja.

Kirkonseudulle rakennettiin jonkin verran
kerrostaloja 1960- ja 1970-luvun kuluessa, ntutta
nruut taajanrat pysyiviit pientalovaltaisirra. Yl6jiir-
velle alettiin rakentaa 1970-luvun puoliviilissii
rivitaloja nopeassa tahdissa, sillii rivitaloasunnoilla
oli kl,syntiiii. Kun Ylojiirverr hintalaso oli kaupun-
kia edullisernpi, ne nteniviit hyvin kaupaksi.
V?ikiluku kasvoi nopeasti 1970- ja 1980-luvulla,
jolloin sekii muuttoliike Yltijdrvelle ettii sieltii pois
oli vilkasta. Kunnan eteliiosan taajamat
Vuorentausta, kirkonseutu ja Siivikkala liittyivat
yhii selvemmin kaupunkiin siin?i ntieless?i, ettii
asutus jatkui yhteniiiserrii kaupurrgin rajan yli.
Ainoa kohta, johon jiii selvi raja-alue, olivat

Teivaalan ja Miikkyliin pellot. Se oli tietoinen
ratkaisu varsinkin Teivaalan kohdalla, sill?i
Teivaalat olivat aktiivisesti mukana kunnalliselii-
miissii. He nAkiviit tiimiin myds periaafteellisena
ratkaisuna, sillii Teivaalan pellot olivat puskurina
kaupunkia vastaan, ja tilan rnaita myytiin toisaalta,
mm. Vuorentaustast4 kunnalle kaavoitettavaksi.

Muuttajat eivtit tuoneet Ykijiirvelle vain
veromarkkoja, vaan heille piti luoda ensin tekniset
perusedellytykset rakentanriselle ja taajama-
alueilla kaupunkialueen tasoinen kunnallis-
tekniikka, sekii yhteiskunnallisten palvelujen
verkosto rnm. piiiviihoito-, koulu- ja terveyspal-
velut sekd erilaisia vapaa-ajanpalveluja. Kuunasta
kehittyi 1970- ja 1980-lukujen aikana merkittiiva
tydnantaja, kun uusien asukkaiden tarpeita
palvelemaan luotiin laaja piiiviihoitoverkosto,
laaj ennetti in kou luja, parannetti in terveyspalveluj a
jne. Vuonna 1990 Yliijiirven tyripaikkaomava-
raisuus oli 65 %o.

Kaupunki antoi Yldjiirvelle sen kasvuvoiman ja
tiitii kautta mahdollisuuden tarjota kuntalaisille
kaupunkimaisen kunnan palveluja maaseutumai-
sessa yrnpiiristdssii. Kaupungin ldheisyys oli sekii
Yltijiirven voirna ettii heikkous. Kaupunki oli niin
liihellii, etle sielta vaativirnrnankin kuluttajan oli
helppo saada erilaiset palvelut, nrutta szunalla se
esti Yl<ijiirven onr ien eriko ispalvelujen keh i tyksen.
Se, ettii taajama-asutusta kehittyi laajalle alueelle ja
se muodosti monta taajamaa, vaikuttivat vedet,
pellot ja lrarju, mutta se oli rnyris yldjiirveliiisten
kunnal I ispol iitikkojen tietoinen ratkaisu. Ylcij?irven
kunnan ja seurakunnan hallinnolliset keskukset
olivat kirkon vieressii Kururrtien varressa, multil
niiden yrnpiirille ei yrityksis6 lruolimatta
kehittyuyt erityistii palvclukcskusta vaan sellaincn
muodostui Kirkonseudulla Soppeennriikeen Kurun-
tierr risteykseu tunturnaan.

Ykijiirven hyviit liikenneyhteydet olivat
paradoksi, sillii ne takasivat paikkakunnan
kiinnostavuuden asuinpaikkana, joka oli henkilciau-
tolla helposti saavutettavissa, rnutta sarnalla
julkisten kulkuviilineiden tarve viiheni. Samat
liikenneyhteydet mahdollistivat liihternisen
'l'arnpereen suuntaan ostoksille, joten paikka-
kunnan palvelurakenne ei kasvanut viikintii.?iriin
rnyritA eli se ei vastaa vastaavankokoisen
kauernpana kaupungista olevan paikkakunnan pal-
veluja.

Kaupunki-maalaiskunta-suhde ei ollut
yksipuolinen, sillii maalaiskunnasta ja maaseudusta
nruodostui 18O0-luvulla kaupunkilaisten virkistys-
alue. Tamperelaiset alkoivat ensin tehdii huviretkiii
laivo i I la Niisijiirven rannoi I le rnycis Y ltijiirven puo-
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lelle. Sii2innrtl I isen htiyrylaival i ikenteen nryiitii ran-
noille alettiin rakenlaa kesiihuviloita, joiden rniiiirii
kasvoi nopeasti 1920- ja 1930-lukujen aikana.
Vuosikymrnenien kuluessa ranta-asutusta ttrli yhii
cnemmiin ja kesii-Ykijiirvi tuli tuhansille tanrpere-
laisil le tutuksi, si l l i i  paikkakunnalle tuli yksityisten
kesiirndkkien lisiiksi monien yhdistysten ja
yhteisdjen kesiinviettopaikkoja.

Ylcijiirven kaltaisella paikkakunnalla, joka kasvaa
ja kehittyy suuren naapurin varjossa, on vaarana,
ettei asukkaiden identiteetti hallinnollisella ra.lalla
muutu, vaan ett?i kunnassa yh?i enemmiin tampere-
laisina itseiiiin pitiiviii. Niiin lienee erityisesti
Siivikkalassa ja Vuorentaustassa, joiden asttttts
sotien jiilkeen kasvoi nimenomaan Tampereerr
vaikutuksesta ja yhteydet Tarnpereelle olivat hyvAt.
Mikii teki Ykijfirvestii Yki.ilirven ja antoi
l?ihikunnalle leiman, joka erotti sen suuresta
kaupungista. Maaseudun perinteistii kulttuuria
vaalitti in I 980- ja I 990-luvul la Pohjois-Yliijiirvel lii
sekii taloissa efte yhdistysten tapahtumissa.
Maalais-Ylcijiirven keskukseksi muodostui Mutala.
Yltijiirven eteliiosan yhdistykset pyrkiviit samaan
aikaan luornaan uusia yltijiirveliiisiii tapahtumia,
Lions-Kl ubit .l?irjestiviit kevii isin Ykijiirven Mark-
kinat, Rantajiitkien heiniikuun viinreiserr
sunnuntain RAikkii-Rock kokosi nuorisoa .ia
hieman varltuneempiakin Tampereen seudulta ja
Teivon ravirataa rnarkkinoiti in yhii selvemnrin
yl<ijiirveliiisenii.

Ykij i irvelle tyypil l istA oli rnycis sen poli itt inen
kulttuuri, jolle luonleenonraisla olivat voirnakkaat
luottamushenkilcit .ia vahva luottamushenkildvalta.
l'oliittiset voinrasuhteet olivat Ylrijiirvellii sotierr
jiilkeen rnelko tasan kolmen ryhrndn, oikeiston,
sosialidemokraaltien ja kansandemokraattien
kesken. Tasavahva vasemmisto ei useinkaan tehnyt
yhteistyitta, vaan erityisesti sosialidernokraatit
lrakivat yhteistyrikumppania oikealta mutta niiin
tekivlit myds kansandemokraatit 1970- ja 1980-
luvun vaihteessa. Tuolloin kokoomus ja SKDL:n
tekivet yhteistydtA, jota paikallisesti kutsuttiin
rekoomukseksi. VAlilla poliittiset tilanteet johtivat
kovaankin kielenkiiytttirin, mutta perusperiaate ol i
selvii; asiat tappelivat eiviit miehet ja yhteistydhdn
pystyttiin vaikeidenkin aikojen jiilkeen.

Kun Ylcij: irvelle 1950-luvulla tehti in kun-
tasuunnitelntaa, siinii suunniteltiin my<is
asuhrsrakennetta ja kaavoihrsta. Tuolloin pideltiin
arvokkaina ja sailyltiimisen arvoisina joitakin
maisernallisia yksityiskohtia, puuryhmiii, komeita
kiviii yms. Kun kuntaan tehtiin yleiskaavaa
1970-luvun alussa, pidetti in merkiftAvinA
sroichtkoltlcina vairr Yli i j l irvcn kirkkoa.ia Vikeli in

tuulimyllyii, mutta sen jiilkeen arvomaailma
muultui sekii Tampereen rakennussuojelu-
keskustelujen ettA Yl<ijiirven oman
kulttuurimaiseman suojelusta kiinnostuneen
perinnepoliittisen ryhmlin vaikutuksesta. 1990-
Iuvun alussa suojelulistalla oli joukko rakennuksia,
mutta haja-asutusalueen osayleiskaavaa
laadittaessa oteltiin yhe enemmlin huomioon
maiseman rakenne, tiet ja niiden mutkat, pellon
kaareva raja nretsiinreunassa. Maaseudun kulttuuri-
maisema muuttui vuosikymmenien kuluessa
monesta syystii. Esimerkiksi Keijiirvi ei 1990-
Iuvun alussa hallinnut Kirkonseudun maisemaa
siten kuin 1920-luvulla, koska rantapajukoita ei
en?iii hakattu pois luutien siteiksi eikii lehtikerpoja
taitettu miikkiliiisten lehmien lisiiruoaksi, vaan ne
saivat vapaasti kasvaa.

Siitii huolimatta, ettii Yl<ijiirvellii voi 1990-luvun
alussa edelleen erottaa taajama- ja haja-
asutusalueet, eliimiinmuoto oli koko kunnan
alueella monilta osin samanlainen. Aikoinaan
kaupunkilaisille oli tyypillistii ostotalous ja
nraalaisille omavaraistalous, mutta ajan my<itii
mycis rnaalaiset siirtyivAt ostotalouteen. Taajamien
ja haja-asutusalueiden vlilillli eroa oli sosiaalisissa
suhteissa. Seurakunnan loiminnassa se nAkyi siinii,
ettli ki nkeliperi nne siiilyi haja-asutusalueella, jossa
sosiaaliset suhteet nruodostuivat osittain alueelli-
selta pohjalta. Taajarnissa sosiaaliset suhteet
perustuivat enemmiin harrastus- ja toimintaor-
ganisaatioihin seke tydhdn, joiden kautta ihmiset
tuiustuivat toisiinsa. llaja ei ollut selvli, sillA haja-
asutusalueelle taajamista muuttaneet toimivat
ruudella asrriualrrcellaan edell iscll i i  asuinpaikallaan
oppinralla tavalla. Sukulaisuussiteet olivat
kaupunkimaisessa yhteiscissii voimakkaanrmat kuin
perinteisessii maalaisyhteisrissii, jossa naapuruus
oli yhH voirnakas side. Perhekeskeisyys ja
sukulaissuhteiden merk ityksen kasvu niikyi Yldjiir-
vellii perhejuhlien vieton voimistumisena.

Yltijiirven kunnan kehitys 1869 - 1994 on
rnuutosprosessi kaupungin naapurimaalaiskunnasta
kaupunkialueeseen kiinteiisti kuuluvaksi itseniii-
seksi liihikunnaksi. Teollisena aikana kasvavien
kaupunkien vaikuhrs on paranfuneiden
liikenneyhteyksien my<itii heijastunut kaupunkien
liihialueille samaan tapaan kaikkialla maailmassa.
Liihikuntien kehityksen edellytyksenA ovat olleet
toisaalta kasvukeskus, jonne on hakeutunut
jatkuvasti lisiin tycivoimaa ja parantuneet
liikenneyhteydet, jotka ovat mahdollistaneet
asuinpaikan ja tyiipaikan viilimatkan. Tiissd
kehityksessii keskeinen tekijii on ollut ensin
raulalic l l l00-luvrrn lopulla ja 1900-luvun alussa ju



1920-luvulta alkaen linja-autoliikenne sekii 1960-
luvulta alkaen yksityisautoilu, joka mahdoll isti
asutuksen aiempaa suurenlman hajauturnisen. Esi-
merkiksi Helsingin seudulla liilrikuntiin kasvoi
taajanria rautatieasemien ja -seisakkeiden liihelle.
Monipuolistuneiden liikenneyhteyksien uryritii
niimii liihikunnat kasvoivat nopeasti 1960-luvulla ja
niistii ensin liihikauppaloita ja sitten liihikaupun-
keja.

Yliijervi on tyypillinen liihikunta, joka irni osansa
kaupunkialueen kasvusta. Jokaisen liihikunnan
kehitys noudattaa omia erityispiirteitaen, joihin
vaikuttavat monet tekijiit. Esirncrkiksi rautatciclcn
rakenlarninen asetti kunnat hyvirr erilaiseen ase-
nraan. Tarnpereen liihikunnista tulivat Lernpiiiilii,
Kangasala ja Nokia ensinrtuiiiscssii vaihecssa
rautatieverkoston piiriin. Ylcijiirven kautta kulki
Tarnpereelle maantie, jolla alkoi siiiinniillisen
joukkoliikenne 1920-luvun lopulla. Niiin
Ykijiirvestii tuli Tampereella tydskentelevien
mahdollinen asuinpaikka tdssii vaiheessa. Syy
siihen, miksi monet hakeutuivat asunraan kau-
pungin rajan ulkopuolelle, oli taloudellinen, sille
siella rakennusmaa oli edullisempaa kuin
kaupungissa ja sinne eiviit kaupungin tiukat
rakennusmiiiiriiykset u lottuneet.

Kun kaupungista Ylcijiirvelle muuttaneilta I 950-
luvulla kysyttiin muuton syitii, oli rnaalaisrnaisella
rauhallisella ympiiristdllii tiirkeii rnerkitys.'liur?i
"takaisin luontoon" -ajatus alkoi jo 1900-luvun
alussa vaikuttaa kaupunkisuunnitleluun, kun tehtiin
uusia huvilakaupunginosia, joissa luonto ja
asurninen pyrittiin yhdistiimZiiirr. Yliijiirvell?i
t i i l laista huvila-aluetta suunnittelivat yksityiset
l9l0-luvulla l, ielalrtecu. ntutla se ei ounistunut
ilurciscsti hcikkojcn l i ikcrrrreyhtcl 'ksicrr ttkia.
Yldjiirven kunta puolestaan teki ensittttniiisett

1'rit1'ksen tl i lr i in suuntaarr 1960-luvun alussa. jolloin
Vuorentaustaan kaavoitettiin uutta ontakotialuetta
lrarjun rinteeseen. Satnan ideologian tuloksia olivat
rnetsiin keskelle tehdyt liihidt, joila Suomessa
rakcnnetti in erityisesti l lelsirrgin seudulle, rnulta
nryds muiden isojen kaupunkien yntpiiristOiitr.
Ylirjiirvellii esinrerkki tiillaisesta on pieness:i
koossa Soppeenmiien kerrostaloaltre.

Yldjiirven kasvu vointistui siirrii vaiheessa, -iolloin
yksityisautoilu vapautti asuntisen alueellisesti.
Samalla auto poisti asuinpaikan ja palvelujen
kiinteiin yhteyden eli hyviit palvelut piti olla
sopivan automatkan etiiisyydellA ja hy riii teitii
saavutettavissa.

Tanrpereen kaupungin ja serl liihialueen
kelritykseen vaikutti alueett tnanntiede, sillii
kaupunki rakennettiin kahden jiirven viiliselle kan-

nakselle. Liikenteell isesti vesi oli 1900-luvun
puoliviiliin asti yhdistiivii tekijii, nrutta vesiteiderr
rinnalle tuli 1800-luvun lopulla uutena rautatie ja
sanlaan aikaan maantiet kehittyiviit. Maakulkureitit
syrjiiyttivet 1920-luvulta alkaen syrjiiyttiviit
vesireitit.

L[hikuntiin olennaisesti Iiittyva piirre kaikkialla
ovat kulkureitit - maantiet ja rautatiet, jotka
malrdollistavat nopean siirtymisen lfiikuntien ja
alueen piiiikeskuksen viilillii. Maantiet ja rautatie
leinrasivat 1990-luvun alussa Yltijiirvenkin etelii-
osaa, ja sama niikyi my<is muissa 1'ampereen
liilrikurrrrissa Kangasalla, Lcrtrpiiiiliissii ja Nokinlla.
Liihikurrnan palvelukeskuksen etiiisyys alueeu
kaupunkikeskuksesta oli ratkaiseva tekijii siinii,
nr i I laitren siitii nruodostui.'l'anrpercen aluecl la erot
kaupungin neljiin liihikurrnan viilillii olivat jo 1950-
luvulla selviit, Yl<ijiirvi liittyi selvimmin kaupungin
kaupallisten palvelujen kiinteiiin vaikutusalu-
eeseen, kun Nokialle, Lempiidliiiin ja Kangasalle
muodostui omat palvelukeskukset.

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
naapurissa hyvien liikenneyhteyksien varrella
aiheutti sen, ett[ Tampere sekii 1960-luvun
Iopulla valtakumallisen kuntauudistus-
suumitelman yhteydessii ette 1980-luvun
alussa omassa kuntasuunnitelmassaan esitti
Yltijdrven liiltiimistii kaupunkiin. Niiin ei
tapalrtunut, vaan Yldjiirvi kehittyi
ornaehtoisesti ja osir) my0s omapeisesti:
kasvava kunta ei ehtinyt odottaa valtion
viranornaisia mukaan kaikkiin hankkeisiirt, ja

nun. urheilutakr rakeuuettiiu onrin varoin.
Viikiluku kasvoi nopeasti, ja paikkakunnalle
tuli lisiiii tytipaikkoja. Yltijiirvi oli houkutte-
leva alue, rakennusmaata oli tarjolla,
verohyri oli edull inen ja kunnall iset palvelut
paranivat nopeasti.

Niiin Yliijiirvi otti osansa sekii kaupunkialueen
teollisuudesta ettii asukkaista. ltsen?iisenii alueena
Yltijiirvi kehittyi kaupuugirt vieressii ja kaytti
lryviiksi sijaintiaan, ja sarnalla parallevat
liikenneyhteydet ja henkildautokannan kasvu toivat
kaupungin palvelut yhii parernnrin yldjiirveliiistett
saataville. Niiin kaupungin varjo, joka oli uhka
naapurikunnan itseniiisyydelle, viiistyi, ia
itscrriiinen liihikunta kasvoi ja kehittyi kaupungirr
rirrrralla ja vaikutuksesta.
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l'ldjtineci kdsittelevdci kirjallisuutta. I/anhaa
yldjdneldistd sukua hilkivan kannalta
mielenkiintoinen on Juhani Saarenheimon
kirjoittamo Vanhon Pirkkalan historia (lanpere
1974), sillri siinlci on talojen iscintriluettelot. Martti
Tyrkkri on kirjoiltanut teoksen Ylt;jdrven historiatt
1 866- I 965. Trimcin art ikkel in kirj oittaj an te kemci
Yldjtini 1869-1994 (Jyvriskylti 1996) kasiuelee
erityisesli Yldicimeci 190}-lwulla, mutto kirjassa
on myds katsaus vanhempaan aikaan, Yl)jcirvi
1869-1994 -kfion rinnalle kijoilettiin
koululaisia varten nmsaasti kwitettu l1r)jtinen
kotiseutuoppikirja (Jyvriskylti 1997). I


