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KANGASALAN KUNTA RAPORTTI 

 

              Kestävän liikkumisen ryhmä 

 

 

 

 

 

Oikeus liikkua omin jaloin 

Kangasalan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman seuranta 2015 

 
 

 
 
 

 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 
2.6.2014. Ohjelmassa on 10 toimenpidekokonaisuutta, joiden toteutumista 
kestävän liikkumisen työryhmä seuraa vuosittain ja raportoi niistä 
kunnanhallitukselle. 
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Toimenpide 1. Kävelyä ja pyöräilyä markkinoidaan erityisesti työikäisille 
Tiedotetaan kävelyn ja pyöräilyn reiteistä ja mahdollisuuksista mm. kartoin ja reittioppain. Seudun 
kuntien yhteistyö markkinoinnissa on tärkeää. Koulut, päiväkodit ja lasten vanhemmat ovat tärkeitä 
kohderyhmiä, joille voidaan viestiä kävelyn ja pyöräilyn positiivisista vaikutuksista lasten 
hyvinvointiin. 

Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia on markkinoitu monipuolisesti tapahtumissa, 
päiväkodeissa ja työpaikkakäynneillä. Kestävän liikkumisen työryhmän kordinoimaa 
liikkumisen ohjausta on tehnyt kunnan asiantuntijana Valpastin Oy. Mukana 
liikkumisen ohjauksessa on ollut myös joukkoliikennesuunnittelija. Työtä on tehty 
pääosin Liikenneviraston myöntämän liikkumisen ohjauksen avustuksen turvin.  

 

Markkinointimateriaalina käytettiin mm. postikortteja. 

Pyöräilykuntien verkoston suunnittelemaa pyöräilymerkkiä pilotoitiin Vatialan ja 
Pikkolan päiväkotien eskariryhmissä elokuun lopussa. Esikoululaiset suorittivat 
pyörillä taitoajoradan. Päiväkotien henkilöstö oli innostunutta, ja merkin suorittamista 
suunniteltiin vuosittaiseksi käytännöksi.  

Päivitetty Tampereen seudun pyöräilykartta julkaistiin 2014. Tampereen kaupunki 
vastaa kartan toimitustyöstä. 

Liiku ja leiki -työryhmä on jatkanut tarinakarttojen laatimista kävely-, luonto- ja 
liikuntareiteistä, mm. kävelykierros keskustassa.  

 

Toimenpide 2. Työmatkaliikunnan lisääminen – työnantajat mukaan 
Kunta tekee yhteistyötä alueen suurimpien työnantajien kanssa tiedottamalla työmatkaliikunnan 
tärkeydestä ja näyttää työnantajana esimerkkiä työmatkaliikunnan edistäjänä. 

Edistämisohjelman jalkauttamishankkeessa on jatkettu työnantajatapaamisia. Tänä 
vuonna on käyty mm. suurimmissa yksityisissä työpaikoissa, Linkosuolla ja 
Saarioisilla, joissa vastaanotto on ollut innostunutta. 

Kunnan työpisteet ovat olleet mukana työyhteisöjen Hymis-liikuntakampanjassa (690 
osallistujaa). Lisäksi on tarjottu monipuolista tykytoimintaa. Teknisen keskuksen ja 
sosiaalikeskuksen joukkueet ovat osallistuneet pyöräilyn Kilometrikisaan sekä talven 
että kesän aikana. 

Kunnanvirasto 1:een on hankittu polkupyöriä työssä asiointia varten. Kunnanvirasto 
2:ssa pyöriä on ollut käytössä aiemmin. 
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Toimenpide 3. Laatukäytävän toteuttaminen seudun yhteistyönä 
Mal-sopimuksessa varattu rahoitusta Tampere-Kangasala -laatukäytävän parantamiseen pienin 
toimenpitein vuosina 2014-2015. Kunnan talousarviosta päätettäessä on varmistettava, että 
rahoitus jatkuu vuoden 2015 jälkeenkin. 

 

Karin-Heikin kujan laatukäytävä, jossa kävely ja pyöräily on eroteltu 

Kangasalantien laatukäytävän parantamishanke toteutettiin MAL-sopimuksen 
linjausten mukaisesti 2014–2015. Tampereen kaupunki paransi Tampereen ja 
Kangasalan välistä pyörätietä laatukäytäväksi mm. poistamalla reunakiviä useista 
liittymistä ja levittämällä Sammon valtatien varren väylää tuntuvasti. Kangasalan 
kunta rakensi eroteltua kävely- ja pyörätietä Vatialassa Karin-Heikin kujan ja 
Vatialantien varrella. Pirkanmaan ELY-keskus toteutti osuutensa Kangasalantien 
kävely- ja pyörätien uudelleen asfaltoinnilla Lisäksi erillisinä hankkeina parannettiin 
laatukäytävän bussipysäkkejä ja pyöräpysäköintiä sekä kehitettiin viitoitusta. 
Laatukäytävien seudulliset standardit jäivät asettamatta, eikä väylä hahmotu muista 
poikkeavaksi ”laatukäytäväksi”. Kehitystyötä jatketaan tulevina vuosina. 

 

Uusia ennakko-opasteita ei pääse vääntelemään. 
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Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa on esitetty investointirahoitus kävelyn ja 
pyöräilyn olosuhteiden parantamiselle vuosina 2016-2018. Rahoituksen tarkemmasta 
kohdentumisesta päättää tekninen lautakunta. 

 

Toimenpide 4. Talvikunnossapidon parantaminen – erityisesti 
laatukäytävällä 
Laadukas auraus, liukkauden torjunta ja hiekan poisto lisäävät ympärivuotista kävelyä ja pyöräilyä. 

Yhdyskuntatekniikka kilpailuttaa kunnan katuverkon kunnossapidon alueurakan 
keväällä 2016. Kilpailutuksessa käytetään ensimmäistä kertaa seudun infrapalvelujen 
työryhmän tuotteistamishankkeessa muodostettuja kunnossapidon uusia 
laatukriteerejä. Laatukäytävän kunnossapidolle on määritelty omat kriteerinsä. on 
Kangasalan kävely- ja pyöräteiden luokittelu uusien hoitoluokkien mukaisiksi on 
käynnistetty. 

 

Toimenpide 5. Kävelyalueiden kehittäminen 
Keskustan ja aluekeskusten (Vatiala, Suorama, Ruutana, Sahalahti) ydinkortteleiden kehittäminen 
kävelypainotteisina. 

Vuoden 2014 aikana on valmistunut yleis- ja asemakaavoja, joissa osoitettu 
kävelypainotteisina kehitettäviä alueita ja reittejä, mm. Vatialan ja Suoraman 
osayleiskaavat ja Isolukontien asemakaava Suoramalla. 

Vatialassa Pitkäjärven koulun ympäristössä on vuoden 2015 aikana parannettu ja 
selkeytetty jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä Tampereen ja Kangasalan välisen 
laatukäytävän kehittämishankkeena. Laatukäytävän parantamista on tarkoitus jatkaa 
tulevina vuosina. 

 

Torin kehittämisen ideasuunnitelma keskustan työpajasta. 
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Syyskuussa 2015 järjestettiin vuorovaikutteinen Uusi kaupunki -työpaja keskustan 
kehittämisestä. Työpajassa kerättiin ideoita keskustan vetovoimaisuuden lisäämiseksi 
ja mm. kävely-ympäristöjen kohentamiseksi. 

 

Toimenpide 6. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen parempi 
yhdistäminen 

Kangasalantie on keskeinen kehittämiskohde, koska se on sekä pyöräilyn että 
joukkoliikenteen laatukäytävä. Pyöräilyn liityntäpysäköinnin kehittämiseksi laadittiin 
suunnitelma, jonka avulla jatketaan v. 2014 aloitettua Kangasalantien pysäkkien 
varustamista pyöräkatoksin. Tänä vuonna rakennettiin katokset Kyötikkäläntien ja 
Lentolantien pysäkeille. Lisäksi Kangasalantien pysäkkikatoksia on uusittu ja 
pyörätien viitoitusta parannettu seudun kävely- ja pyöräilyryhmän koordinoimassa 
kokeiluhankkeessa, johon luvan on myöntänyt liikenne- ja viestintäministeriö.  

 

Liityntäpysäköintikatos Suoramalla. 

Lentolan Prisman edustalle rakennettiin bussilinjojen 1 ja 45 vaihtopysäkki kunnan ja 
Pirkanmaan Osuuskaupan yhteistyönä. Hankkeessa parannettiin kulkuyhteyksiä 
pysäkin ja kaupan välillä ja rakennettiin katettu pyöräpysäköinti liiketilojen 
sisäänkäynnin yhteyteen. 

 

Toimenpide 7. Palvelut saavutettaviksi kävellen ja pyöräillen 
Merkittäviin julkisiin tai yksityisiin palveluihin helppo tulla kävellen ja pyörällä. 

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on maankäytön kehittämisen keskeinen tavoite, 
jonka toteutumisen myötä päivittäin tarvittavia palveluita voidaan säilyttää tai kehittää 
kävely- ja pyöräilyetäisyydellä asunnoista. 

Palveluverkkoa on harvennettu maaseudulla (Kuhmalahden terveysasema ja 
Lahdenkulman koulu), mutta myös taajamassa (Suoraman kirjasto). Terveysaseman 
lakkauttaminen siirsi palvelun Pohjan noin 220 asukkaan kohdalla selvästi kävely- tai 
pyörämatkan ulkopuolelle. Lahdenkulman koulun lopettamisen vuoksi 10–15 
oppilasta siirrettiin kuljetuksen piiriin, muut 15–20 oppilasta oli kuljetettu jo aiemmin. 
Suoraman kirjasto oli noin 5000 asukkaan lähikirjasto, mutta Vatialan ja keskustan 
kirjastot ovat Suoramalta tavoitettavissa myös pyörällä, joskin vaivan takana. 

Tällä hetkellä palvelut ovat keskimäärin melko hyvin saavutettavissa kävellen ja 
pyörällä. Lentolan kaupan keskittymä ei sijaitse asutuksen painopisteessä, eikä sen 
liikenneympäristö ei ole kävelyyn tai pyöräilyyn riittävän kattava ja houkutteleva. Oloja 
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parannettiin vuoden 2015 aikana laatukäytävän ja vaihtopysäkin parantamisen sekä 
Prisman laajennuksen ja pihajärjestelyjen myötä. 

 

Toimenpide 8. Päätösten arviointi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
kannalta 

Ennakkovaikutusten arviointimenetelmää voidaan käyttää päätöksenteon apuna. 
Valmistelijoille on järjestetty eva-koulutusta. 

Yleiskaavoja ja suuria asemakaavoja laadittaessa tehdään aina vaikutusten arviointi 
kaavan vaikutuksista mm. kävelyn ja pyöräilyn oloihin ja kilpailukykyyn. 

 

Tavara- ja sähköpyöriä kokeiltavana toritapahtumassa. 

Kaavassa asetetut tavoitteet pyritään välittämään katusuunnitteluun ja rakentamiseen 
ja myös siinä tapauksessa, että alueen toteuttaja on muu taho kuin kunta. 

Palveluverkon harventumisen vaikutuksia palvelujen saavutettavuuteen kävellen tai 
pyörällä on arvioitu edellisessä kohdassa. 
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Toimenpide 9. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edellyttää jatkuvaa 
panostusta 
Investoinnit kirjataan omaksi talousarviomomentiksi ja suhteutetaan asukaslukuun, esim. 25 
€/asukas/vuosi. Investointeja ohjaa maankäytön toteuttamisohjelma ja niitä priorisoidaan 
vaikuttavuuden perusteella. 

Kävelyn ja pyöräilyn kaikkia investointeja ei ole kirjattu omaksi momentikseen, vaan 
ne on sisällytetty eri hankkeisiin. Tämän vuoksi seuranta on hankalaa. 

Maankäytön ja palvelujen toteutuksen ohjelmointiin on kehitetty KYMPPI-ohjelma, jota 
käytetty työkaluna vuoden 2016 talousarvion valmistelussa. 

Vuonna 2015 kunnan rahoituksella on parannettu kävely- ja pyöräteitä Vatialan Karin-
Heikin tiellä ja Ranta-Koiviston puistoalueella. Lentolantielle rakennettiin pätkä 
kävely- ja pyörätietä, kun tien pohjoispää siirrettiin uuteen paikkaan. 

Vuonna 2015 kävelyn ja pyöräilyn investointeihin ja markkinointiin on käytetty kunnan 
rahaa seuraavasti: 

Kangasala–Tampere -laatukäytävä  196000 

Pyöräpysäköintikatokset pysäkeillä  15000 

Laatukäytävän viitoitus     11000 

Ranta-Koiviston puistotie    172000 

Lentolantie (jk+pp osuus)    25000 

Liikumisen ohjaus      5800 

Kokeilupyörä-hanke       3500 

Yhteensä    428300 

Asukasta kohden        14,1 € 

Liikkumisen ohjaukseen saatiin valtionavustusta Liikennevirastolta 12000 €, 
Kokeilupyörä-hankkeeseen Liikennevirastolta 2000 € ja Kunnossa kaiken ikää -
projektilta 8500 €. ELY-keskus rahoitti MAL-sopimuksen mukaisesti Tampere-
Kangasala -laatukäytävän parantamista, sen opastuksen rakentamista ja pysäkkien 
pyöräkatoksia 50 % osuudella. 

 

Toimenpide 10. Työryhmä koordinoi toimenpiteitä ja raportoi 
kunnanhallitukselle 
Vuosittain asetetut kävelyn ja pyöräilyn tavoitteet, joiden toteutumista kestävän liikkumisen 
työryhmä koordinoi ja seuraa. 

Vuoden aikana on toteutettu useita erilaisia kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä 
edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä Oikeus liikkua omin jaloin -ohjelman 
toimenpiteiden pohjalta. 

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa strategisina tavoitteina olivat 
mm. hyvinvoinnin edistäminen ja maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittäminen 
rakennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Kestävä liikkuminen oli eräs teknisen 
keskuksen painopisteistä. 

Kestävän liikkumisen työryhmä koordinoi kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeita, 
joihin haettiin valtionavustusta. 

Infran parantamistoimia on koordinoinut kotikatutiimi. 

Liikunta- ja luontoreittien ja -paikkojen opasteiden kehittämisestä ja tiedottamisesta 
on vastannut hallintokuntien yhteinen Liiku ja leiki -työryhmä. Kunnan nettisivujen 
tarinakartoilla esitellään mm. kävelykierros keskustassa ja Kirkkojärven luontopolku. 
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Liikkuva koulu -hankkeessa on ollut mukana useita ala- ja yläkouluja. 

Hyvinvointityöryhmän koordinoimana on järjestetty mm. kulttuuri- ja hyvinvointitori 
huhtikuussa ja Syödään ja liikutaan yhdessä -teemaviikko syyskuussa Liikkujan 
viikolla. 

 
 

Kestävän liikkumisen työryhmään ovat kuuluneet: 

 Rakennuspäällikkö Merja Saarilahti 

 Tekninen asiantuntija Sakari Veijalainen 

 Yleiskaavoittaja Jenni Joensuu-Partanen 

 Terveydenhoitaja Päivi Naumanen 

 Vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen 

 Liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 

 Rehtori Mari Saarikko 

 Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Ari Vallius 

 Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen (pj.) 

 




