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Kunnan omistamien ja ylläpitämien ulkoliikunta- 
ja viheralueiden sekä niillä sijaitsevien yksit-
täisten viherpalveluiden tarkoitus on tuottaa 
asukkaille monipuolisia virkistys- ja liikuntamah-
dollisuuksia, parantaa viihtyisyyttä ja maisema-
kuvaa sekä huolehtia osaltaan ympäristöön 
liittyvistä ekologisista, kasvatuksellista sekä 
kulttuurihistoriallisista merkityksistä. Kunnan 
haasteellisena tehtävänä on sovittaa järjestä-
mänsä palvelut mitoituksellisten tavoitteiden, 
asukkaiden toiveiden ja tasapuolisuuden, luon-
nonolosuhteiden, maankäytön kehittymisvisi-
oiden sekä investointi- ja ylläpitokustannusten 
edellyttämällä tavalla.

Viheralueiden toteutusohjelma 2013–2020 on 
vuonna 2008 käynnistetyn Kangasalan viher-
alueohjelman viimeinen osa, jota on kuitenkin 
päivitettävä jatkossakin säännöllisin väliajoin. 
Työn ensisijaisena tavoitteena on esittää viher-
alueohjelman mukainen käytännön toimenpide-
suunnitelma vuosille 2013–2020. Toteutusohjel-
massa määritellään viheralueiden rakentamisen, 
peruskunnostusten ja ylläpidon aikataulutetut 
toimenpiteet sekä niiden resurssivaraukset koko 
kunnan osalta. Kangasalan viheralueiden toteu-
tusohjelma on eri tavoitteet yhteen sovittava 
kokonaissuunnitelma, jonka johdonmukaisella 
noudattamisella kunnan resurssit pystytään 
kohdentamaan harkitusti tasapainoisen ja käyt-
täjiään palvelevan viher- ja ulkoliikuntapalvelu-
verkoston luomiseksi.

Työ on tehty Kangasalan kunnan Teknisen 
keskuksen toimeksiannosta. Työn laadintaa 
ohjanneen työryhmän puheenjohtaja on ollut 
kunnanpuutarhuri Jari Järvinen. Työryhmän 
jäseniä ovat olleet yleiskaavasuunnittelija Jenni 
Joensuu-Partanen, vapaa-aikakoordinaattori 
Asko Koskinen, ympäristötarkastaja Jenni Kuja-
Aro, kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen, raken-
nusmestari Antti Nikkinen ja rakennuspäällikkö 
Merja Saarilahti. Työn suunnittelukonsulttina on 
toiminut WSP Finland Oy. WSP:ssä työn projekti-
päällikkö on ollut maisema-arkkitehti Arto Kaituri. 
Lisäksi työhön ovat osallistuneet miljöösuunnit-
telija Juuso Haapamäki, YTM Suvi Järvinen, FM 
Timo Mouhu, VTM Jani Päivänen, hortonomi AMK 
Jari Usvajärvi sekä medianomi Jenni Hyttinen 
(raportin taitto).

1 Johdanto
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2.1 Tavoitteet toteutusohjelmalle

Viheralueiden toteutusohjelman keskeisimpiä 
tavoitteita on, että esitetyt toimenpiteet 
vastaavat asukkaiden edellyttämään palveluta-
soon kasvavassa kunnassa, mutta ne ovat myös 
taloudellisesti realistisia toteuttaa ja ylläpitää. 
Tämä taloudellinen lähtökohta poikkeaa osittain 
aikaisemmista töistä, joissa on ehkä enemmän 
korostettu palvelujen mitoitusta ja laadullisia 
tavoitteita. Muuten aikaisemmat raportit, kuten 
vuonna 2008 laadittu ”Kangasalan viheralue-
ohjelman tavoiteraportti” sekä sitä seurannut 
nykytilanteen arviointi (Viheralueiden nyky-
tilan selvitys, Kangasalan kunta 2011) ovat työn 
keskeistä lähtöaineistoa. Niissä esitettyjä yhtei-
sesti sovittuja periaatteita on pyritty tässäkin 
työssä noudattamaan. Samoin lähtökohdaksi 
on otettu jo tavoiteraportissa esitetty viheralu-
eiden osa-aluejako, joka on pääosin hyödynnetty 
terminologioineen tässäkin ohjelmoinnissa.

Toteutusohjelman tavoitteenasettelussa on 
tutkittu myös Kangasalan muita ohjelmia ja stra-
tegioita. Esimerkiksi kuntastrategia määrittelee 
tärkeäksi laadukkaan, hyvin hoidetun elinympä-
ristön, jossa kuntalaisen on mahdollista löytää 
vapaa-aikaansa monipuolista tekemistä ja koke-
mista (Kuntastrategia 2016, Kangasalan kunta 
2009). Kunnan palveluverkon kehittämissuunni-
telmassa kuvataan rakenteellinen ajattelu lähi-
palveluiden, kuntakeskuspalveluiden ja seutu-
kunnallisten palveluiden järjestämisen osalta 
(Palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011-2030, 
Kangasalan kunta 2011). Liikuntapoliittisessa 
ohjelmassa todetaan, että jokaista kuntalaista 
on kannustettava liikunnalliseen vapaa-ajan-
viettoon ja terveysliikuntaan. Samalla saavutet-
tavuuden kunnan ylläpitämille perusliikunta-
paikoilla on oltava tasapuolista ja kohteiden on 
oltava pääasiassa maksuttomia. (Liikuntapoliit-
tinen ohjelma 2010–2013, Kangasalan kunta 2008). 
Kunnan maankäytön kehittämisvision mukai-

sesti Kangasala on jatkossakin kasvukunta, joka 
tarjoaa asukkailleen laadukkaan ympäristön 
ja harrastusmahdollisuudet. (Rakennesuunni-
telman toteutusohjelma 2011-2020, Kangasalan 
kunta 2011).

Viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen kehit-
tämisen ja ylläpitämisen keskeisin ongelma on 
resurssien riittämättömyys Kangasalan tapai-
sissa kasvavissa ja laajoissa kunnissa. Kaavoitus 
ja maanhankinta etenevät jatkuvasti, mutta 
viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen edellyt-
tämät investointikustannukset eivät useinkaan 
kasva vastaavassa suhteessa. Myös käyttötalou-
den varat jäävät pahasti jälkeen investointien 
määrään nähden. Tämä ns. ”korjausvelka” onkin 
todellinen ongelma Kangasalla samoin kuin 
monissa muissa Suomen kunnissa. Määrärahojen 
lisääminen ei nykyisissä oloissa ole helppoa, 
joten viher- ja ulkoliikunta-alueiden kehittämisen 
huolellinen ohjelmointi on erityisen tärkeää.

2.2 Työn sisältö

Viheralueiden toteutusohjelmalla määritellään 
seuraavan kahdeksan vuoden kehittämistoimen-
piteet eli resurssien kohdentuminen sekä tulevat 
ylläpitotoimenpiteet viheralueille ja ulkoliikun-
tapaikoille koko kunnan alueella. Tarkastelussa 
otetaan huomioon viher- ja ulkoliikuntapalve-
luiden tasapuolinen sijoittuminen, palveluiden 
monipuolisuus eri ikäryhmiä tarkastellen sekä 
kunnan eri osien tarpeet. Kuntien ylläpitämien 
viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen oikeasta 
määrästä ei ole valtakunnallisia ajantasaisia 
ohjeita, saati suoranaisia lakeja. Työssä onkin 
vertailtu muiden kuntien vastaavia palveluta-
soja, arvioitu kokemukseen perustuen palve-
luiden oikeaa määrää sekä eri palveluiden sopivia 
etäisyyksiä asutuksesta.

2 Toteutusohjelman laatimisesta
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1. Puistot ja puistometsät

2. Leikkikentät

3. Urheilu- ja pallokentät

4. Ulkoilureitistöt

5. Uimarannat

6. Venerannat

7. Matonpesupaikat

8. Erityisviheralueet

 8.1. Koirapuisto

 8.2  Palstaviljelyalueet

 8.3. Kulttuurimaisemat ja luonnon

         suojelualueet

Asukkaan kannalta toteutusohjelma pyrkii 
varmistamaan riittävät, monipuoliset ja laaduk-
kaat palvelut eri-ikäisille kuntalaisille. Työ auttaa 
myös tulevien toimenpiteiden tiedottamissa 
kuntalaiselle hyvissä ajoin. Kunnan toteut-
tavan henkilöstön näkökulmasta työn suunnit-
telu helpottuu ja selkiintyy, kun tavoitteet ovat 
selkeät. Sen seurauksena työn mielekkyyskin voi 
parantua. Talouden näkökulmasta ohjelmalla lisä-
tään eri tahojen edellytyksiä varautua yhdessä 
tuleviin toimenpiteisiin. Ennakoiva suunnittelu 
on yksi olennainen keino saada myös säästöjä 
aikaiseksi. Tärkeää on myös henkilöstön jous-
tavan käytön mahdollistaminen, ylläpidon työn-
ohjauksen merkitys esim. etäisyyksistä johtuvien 
kulkumatkojen pienentämiseksi sekä olemassa 
olevien kohteiden parempi hyödyntäminen mm. 
oikea-aikaisten peruskunnostusten avulla. Ohjel-
mointityö lisää myös päätöksentekijöiden tietoa 
riittävien resurssien varmistamisessa ja niiden 
oikeassa suuntaamisessa.

Työn keskeisiä tuloksia ovat siis viher- ja ulkolii-
kuntapalveluiden mitoitus- ja sijaintitarkastelu 
suhteessa kunnan väestön jakautumiseen ja 
kehittymiseen, siihen perustuva investointien ja 
peruskunnostusten alustava aikataulutus sekä 
arvio käyttötalouden kustannusten tarpeesta 
tulevina vuosina. Vuoteen 2020 ulottuvasta aika-
taulutuksesta huolimatta on kuitenkin tärkeää, 
että ohjelmoinnissa esitettyjä kohteita arvioi-
daan vuosittaisessa budjetoinnissa vielä erik-
seen. Niistä tehdään myös vuosittain omat eril-
liset päätöksensä.

2.3 Toteutusohjelman osa-alueet

Eri viheralueiden ja muiden ulkoalueiden hallin-
tovastuu jakautuu usean hallintokunnan kesken. 
Vapaa-aikapalvelut organisoi ja valvoo ulkoliikun-
tapaikkojen käyttöä. Koulujen ja päiväkotien piha-
alueet sisältyvät tilapalvelun vastuualueeseen 
loppujen viheralueiden jäädessä yhdyskuntatek-
niikan hallintovastuulle. Viher- ja ulkoliikunta-
alueiden ylläpitotöistä vastaa yhdyskuntatek-

niikan alainen ulkoalueiden hoitoyksikkö. Tässä 
toteutusohjelmassa huomioon otettavat viher-
alueiden palvelut ovat jaettu seuraaviin osa-
alueisiin, jotka kuuluvat siis yhdyskuntatekniikan 
hallintovastuulle. Nämä palvelut tuotetaan 
kuntalaisen vapaaseen käyttöön.

Toimivan viheraluejärjestelmän luominen edel-
lyttää laajaa hallintokuntien välistä keskustelua 
sekä yhteen sovitettujen toimintasuunnitelmien 
määrittelemistä ja niiden aikataulutusta. Samoin 
hallintorajoista on tehtävä yhteiset sopimukset. 
Vaikka Tilapalvelun kohteet eivät suoraan sisälly 
tähän ohjelmointityöhön, on niiden vaikutus 
kuitenkin pyritty ottamaan huomioon uusia 
kohteita määriteltäessä. Koulujen ja päiväkotien 
pihoilla on erityisen suuri merkitys Kangasalan 
kaltaisessa kunnassa asukkaiden tärkeänä ulko-
ympäristönä. Tämä korostuu erityisesti haja-
asutusalueilla. Tosin koulun pihoilla sijaitseviin 
kohteisiin voi liittyä käyttörajoituksia, jotka on 
otettava huomioon palvelutasoa arvioitaessa.



8

2.4 Työn vaiheet

Kangasalan viheralueiden toteutusohjelma on 
laadittu vuorovaikutteisten suunnitteluperi-
aatteiden mukaisesti yhteistyössä asukkaiden, 
asukasyhdistysten, liikunta- ja urheiluseurojen, 
muiden sidosryhmien sekä kunnan eri hallinto-
kuntien kanssa. Työ käynnistettiin maaliskuussa 
2012, jolloin hankkeen alkamisesta valmisteltiin 
lehdistötiedote, joka oli Kangasalan Sanomissa 
ja Sydän-Hämeen Lehdessä. Eri yhdistyksille, 
virkamiehille ja päätöksentekijöille järjestettiin 
sidosryhmätapaaminen 26.4.2012. Tilaisuudessa 
käytiin läpi työn tavoitteita ja keskusteltiin eri 
palveluihin liittyvistä toiveista. Asukkaille tehtiin 
18.5.-3.6. 2012 Webropol-kysely, johon saatiin noin 
200 vastausta. Työn väliraportti koottiin yhteen 
kesäkuussa 2012. Marraskuussa 2012 järjestet-
tiin kaksi asukastilaisuutta toteutusohjelmassa 
esitettyjen toimenpiteiden esittelemiseksi asuk-
kaille. Loppuraportti viedään kunnanhallituksen 
suunnittelukokouksen käsittelyyn keväällä 2013. 
Siitä pyydetään myös lausunto kaavoitus- tekni-
seltä- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. 
Asia viedään edelleen kunnanhallituksen päätet-
täväksi keväällä 2013.
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3.1 Mitoituksen periaatteet

Viheralueiden mitoituksesta ei ole viime aikoina 
annettu valtakunnallisia suosituksia. Viheralueet 
mitoitetaan yleis- ja asemakaavoituksen yhtey-
dessä, jolloin otetaan huomioon mm. luonnon 
tarjoamat lähtökohdat viheralueiden sijoitusta ja 
kokoa määriteltäessä. Kaavoitustyössä erityisen 
vaikeaa on arvioida luonnonmukaisten viheralu-
eiden optimaalista määrää, ja välillä ne muodos-
tuvatkin vain rakentamisen ulkopuolelle jäävistä 
alueista. Tämän seurauksena viheralueiden pinta-
ala on kunnissa yleensä erittäin suuri (ks. taulukko 
2). Viheralueille sijoittuvat palvelut, erityisesti 
leikki- ja pallokentät sekä ulkoilureitit esitetään 
nekin usein jo asemakaavassa. Siksi tämä toteu-
tusohjelma auttaa myös uusien kaavojen laati-
misessa. Maankäytön suunnittelun yhteydessä 
onkin jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän 
huomiota viheralueiden toiminnalliseen sisäl-
töön ja sen edellyttämiin tilavaatimuksiin.

Toteutusohjelmassa viheralueiden ja -palveluiden 
tavoitteellista mitoitusta, kohteiden sijaintia ja 
laadullisia ominaisuuksia arvioitaessa keskeisiä 
tekijöitä ovat olleet nykyinen väestötietoai-
neisto ikäryhmittäin, maankäytön kehittymisen 
painopistealueet, viher- ja ulkoliikunta-alueita 
koskevat suunnitelmat ja strategiat, muiden 
palvelujen, kuten koulujen ja päiväkotien sijainti, 
normien ja lainsäädännön sisältö, asukasmie-
lipiteet sekä lopulta myös käytettävissä olevat 
määrärahat.

Edellä mainittujen selvitysten perusteella työssä 
on arvioitu, milloin alueiden ominaisuudet edel-
lyttävät tietyn palvelun järjestämistä, tai milloin 
palveluiden voidaan arvioida olevan ylimitoi-
tettuja. Palveluverkon mitoitukseen on myös 
vaikuttanut kunnan alueellisten osien tasapuo-
lisuus. Osassa arviointeja on voitu hyödyntää 
palveluiden yleistä saavutettavuusmitoitusta, 
joka määrittelee tavoitteellisen etäisyyden käyt-
täjän ja eri palvelukohteiden välille. Optimietäi-

syys kuvaa tilannetta, jossa palvelun ja käyttäjän 
välinen etäisyys ei heikennä palvelun käyttöä.

Tavoitteellinen mitoitus voidaan teoriassa 
määrittää erikseen nykytilanteesta, mutta 
käytännössä nykytilanteen hahmottaminen 
auttaa realistisemman tavoitetason asettami-
sessa. Mitoitusta arvioitaessa voidaan myös arvi-
oida nykyisten kohteiden laatutasoa, eli esimer-
kiksi, mikä on vähimmäisvarustus uimarannalle 
tai miten eri leikkikentät eroavat toisistaan. 
Toimenpiteiden määrittely perustuukin tavoit-
teellisen mitoituksen, nykytilanteen ja resurs-
sien yhteensovittamiseen.

3.2 Yleistä esitettävistä 
toimenpiteistä

Toteutusohjelmassa esitetyt toimenpiteet 
voidaan tiivistää uudiskohteiden rakentamiseen, 
kohteiden poistamiseen, peruskunnostuksiin 
sekä ylläpitoon kohdistuviin muutoksiin. Uudis-
rakentamisen tarve perustuu asuinrakentamisen 
uudisalueiden tai täydennysrakentamiskoh-
teiden tarpeisiin, palveluiltaan alimitoitettujen 
alueiden palvelutason parantamiseen, lähtökoh-
diltaan edullisten mahdollisuuksien hyödyntämi-
seen tai uudentyyppisten palveluiden tuottami-
seen.

Kohteiden poistamisen perusteena voivat olla 
paikallisen tarpeen muutokset, ympäristöltään 
epäedullisten tai vaarallisten kohteiden poista-
minen sekä kustannusten säästäminen erityi-
sesti käyttötalouden osalta. Peruskunnostusten 
perusteita voivat olla havaittuun varusteiden 
tai ympäristön kuntoon perustuvat tarpeet, 
etukäteen ohjelmoidut kunnostuskierrokset, 
laatutavoitteiden muutokset, uudet viranomais-
määräykset tai havaittujen vaaratekijöiden pois-
taminen. Viherpalvelujen ylläpitoon osoitettavia 
muutoksia voivat aiheuttaa poikkeamat viran-
omaismääräyksistä tai normistoista, palveluiden 

3 Toimenpiteiden lähtökohdista
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laatutavoitteisiin liittyvät muutokset, tiedetyn 
ongelman poistamiseksi tehtävät uudet ylläpi-
tokäytännöt tai ylläpidon järjestämistä koskevat 
yleiset uudistukset.

Tiettyyn toimenpiteeseen johtavat perusteet 
vaihtelevat aina tapauskohtaisesti tavoitteiden 
ja lähtökohtien mukaan. Tavoitteiden mukaisen 
palvelutason saavuttaminen ei ole aina rajal-
listen resurssien vuoksi mahdollista, ainakaan 
lyhyellä aikavälillä. Toimenpiteiden määritte-
lyssä tuleekin ohjata resursseja niille kohteille, 
jotka ovat kokonaisuuden kannalta ensisijaisia.

3.3 Kunnan yhdyskuntarakenteen ja 
väestömäärän kehittyminen

Kangasalan väestömäärä oli vuoden 2012 lopussa 
noin 30 100 asukasta. Suurin osa uudisrakenta-
misesta sijoittuu keskustaajamaan keskustan, 
Suoraman ja Vatialan alueille. Keskustaajamassa 
kasvavia alueita ovat myös Tursola, Pikonlinna 
ja Ranta-Koivisto – Liuksiala sekä Ruutanan eril-
linen taajama. Sahalahden väestön arvioidaan 
kasvavan jonkin verran ja Kuhmalahden hienoi-
sesti vähenevän. Uuden Lamminrahkan kunnan-
osan rakentaminen Tampereen rajan tuntumaan 

ALUE VÄESTÖ 2020 VÄESTÖENNUSTE 2020

Keskusta 3760 4690

Suorama 5500 5810

Vatiala 4750 5390

Lamminrahka - 300

Tursola-Asema 1700 2100

Pikonlinna 330 710

Ranta-Koivisto-Liuksiala 1130 1310

Huutjärvi-Herttuala 1860 1910

Ruutana-Haviseva 3300 3520

Sahalahti (ent. kunnan alue) 2350 2400

Kuhmalahti (ent. kunnan alue) 1030 980

Taulukko 1. Kunnan uudet asuntoalueet, ja niiden arvioitu uusi 
asukasmäärä vuoteen 2020 mennessä

käynnistyy vuosikymmenen lopulla ja rakenta-
minen jatkuu 2020-luvun ajan.

3.4 Viher- ja ulkoliikunta-alueiden 
nykyinen määrä ja laatu

Kangasalan viheralueita on pinta-alallisesti riit-
tävästi (taulukko 2), ja niiden saavutettavuus on 
yleisesti ottaen hyvä. Asemakaavoitettujen viher-
alueiden lisäksi myös metsä- ja viljelysalueet 
toimivat tärkeinä virkistysalueina erityisesti 
haja-asutusalueilla. Monet toiminnalliset viher-
palvelut ja ulkoliikuntapaikat sijoittuvat keskus-
taan ja osakeskuksiin. Käyttäjän kannalta tärkeä 
kokonaisuus ovat myös ulkoilureitit ja kevyen 
liikenteen väylät, joista varsinkin jälkimmäinen 
liittyy olennaisesti katu- ja tiealueiden kehittä-
miseen sekä niiden ylläpitoon. Vain varsinaiset 
ulkoilureitit kuuluvat tähän toteutusohjelmaan.

VIHERALUE pinta-ala (ha)

Puisto (hoitoluokka A) 52

Taajamaniityt (hoitoluokka B) 44

Taajamametsät (hoitoluokka C) 327

Suojelu- ja erityisalueet (E/S) 56

YHTEENSÄ 479

Taulukko 2, Viheralueiden määrä Kangasalla (Viheralueiden 
nykytilanteen selvitys, 2011)
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Varsinaiset rakennetut puistot, kuten Kuohun-
lahden pohjukka, Herttuala ja Vesaniemi, sijoit-
tuvat pääosin kuntakeskustaan tai sen lähei-
syyteen. Teknisen keskuksen hallinnoimia 
leikkikenttiä on vuoden 2013 alussa yhteensä 39 
kpl, pallokenttiä 32 kpl ja urheilukeskuksia 5 kpl. 
Näistä vain Kyötikkälä on varsinainen kilpaurhei-
lukeskus. 

Kangasalla on 14 uimarantaa ja 17 venerantaa. 
Venerannat sisältävät sekä maallevetopaikat 
että varsinaiset laiturit. Uimarannoista kaksi 
on EU-uimarantoja. Matonpesupaikkoja on 11 
kappaletta. Kirkkoharju on nykyisin merkittävin 
metsäinen ulkoilualue. Melkein kaksi kolmas-
osaa asukaskyselyn vastaajista hyödyntää sitä 
virkistykseen vähintään kerran viikossa. Lisäksi 
kunnassa on viljelypalsta-alue, yksityisen seuran 
hallinnoima koirakoulutuskenttä ja pieneläinten 
hautausmaa.

Keväällä 2012 olleen asukaskyselyn tavoitteena 
oli selvittää, kuinka kunnan asukkaat käyttävät 
viheralueita, miten asukkaat haluaisivat kehittää 
niitä, ja mille viheralueille he haluaisivat ensi-
sijaisesti kohdistaa kehittämistoimenpiteitä. 
Vastauksia jätettiin 203 kpl, ja vastauksia saatiin 
kaikista alle 75-vuotiaiden ikäryhmistä. Vasta-
usten alueellinen kattavuus keskittyi Kangasalan 
keskustan sekä Suoraman ja Kyötikkälän alueille 
(61 % vastaajista asui näillä alueilla).

Puutteita koettiin ulkojäiden osalta sekä yksit-
täisten lajien harrastusmahdollisuuksien osalta 
(esim. tennis, maastopyöräily, frisbeegolf). Kehit-
tämisehdotuksia annettiin paljon erilaisista 
viheralueista, mutta määrällisesti ehkä eniten 
liikuntareiteistä. Osa ehdotuksista oli kohden-
nettu paikkaan, osa oli yleisiä toiveita.

Kuvat 1 ja 2. Asukaskyselyn vastaajien profi ileja.
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Seuraavia toiveita mainittiin useammissa yhteyksissä asukaskyselyn tuloksissa:

• Nykyisten viheralueiden kunnostaminen ennen uusien rakentamista. Myös uusia viheralueita 
toivottiin, mutta lähinnä kauempana keskustasta.

• Puutteita koettiin olevan lähiliikuntapaikoista, valaistuista liikuntareiteistä, leikkikentistä 
yksittäisillä asuinalueilla sekä koirapuistosta.

• Keskustassa sekä osin Ruutanassa ja Lentolassa toiveet koskivat yhteyksien parantamista 
viheralueille. Tärkeimpiä ovat asuinalueiden läheisyydessä sijaitsevat liikuntapaikat, jonne 
on helppo kulkea.

• Kauempana keskustasta asuvat, erityisesti Ruutanan ja Sahalahden asukkaat, toivoivat, että 
myös keskustan ulkopuolella oleviin viheralueisiin panostettaisiin.

• Viheralueiden ylläpito nähtiin tärkeänä, erityisesti siisteyden merkitystä korostettiin.

Kuvat  3 ja 4. Kahden kysymyksen vastaukset.

Vastaajamäärä, sadat annetut kehittämisehdo-
tukset sekä useat kunnalle suunnatut kiitokset 
kertovat viher- ja ulkoliikunta-alueiden suosi-
osta ja niiden arvostuksesta. Erityisen tärkeiksi 
paikoiksi mainittiin mm. Kirkkojärven ympäristö, 
Kyötikkälä, keskustaa lähellä olevat uimarannat 
sekä Pikkolan ja Vallitun alueet. Yli 70 % vastaa-
jista piti liikuntareittejä hyvin tai melko riittä-
vinä, noin 60 % vastaajista oli tyytyväisiä uima-
rantoihin ja yli 45 % vastaajista oli tyytyväinen 
urheilu- ja pallokenttien varustetasoon. Yksit-
täisistä alueista uimarannat koettiin Kangas-

alan viihtyisimpinä ja tärkeimpinä viheralueina. 
Keskusta-alueiden viheralueet ja niiden saavutet-
tavuus, sekä etenkin Kirkkoharjun läheisyys koet-
tiin hyvinä asioina.

Puutteita koettiin ulkojäiden osalta sekä yksit-
täisten lajien harrastusmahdollisuuksien osalta 
(esim. tennis, maastopyöräily, frisbeegolf). Kehit-
tämisehdotuksia annettiin paljon erilaisista 
viheralueista, mutta määrällisesti ehkä eniten 
liikuntareiteistä. Osa ehdotuksista oli kohden-
nettu paikkaan, osa oli yleisiä toiveita.
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Kuva  5. Skeittialueet sijoittuvat luontevasti lähiliikuntapaikkojen yhteyteen 

3.5 Tulevaisuuden painopistealueet

Kangasalan kunnalla on painopistealueita, 
johon se haluaa jatkossakin kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Keskeisiä kohderyhmiä ovat 
nuoret sekä ikäihmiset. Nämä kohderyhmät pyri-
tään ottamaan huomioon myös viheralueiden ja 
ulkoliikuntapaikkojen toteutusohjelman suun-
nittelussa. Kolmas yleinen periaate on erityisesti 
keskustojen ja aluekeskustojen kehittäminen.

Nuoret, eli ikäryhmä 9-17 -vuotiaat, ovat koko 
Suomenkin mittakaavassa haasteellinen ikä-
ryhmä. Tutkimusten mukaan erityisesti yläas-
teelle siirryttäessä fyysinen aktiivisuus laskee, ja 
samanaikaisesti liikkuminen puistoissa ja pihape-
leissä vähenee. Tämän kansanterveydellisestikin 
haitallisen kehityksen katkaisemiskesi viher- ja 
ulkoliikunta-alueilla on oma tärkeä tehtävänsä. 
Samoin nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on 
myös yksi tärkeä tavoite ulkoympäristön kehittä-
misessä entistä monipuolisemmille käyttäjäryh-
mille.

Toteutusohjelman tavoitteeksi on otettu nuorten 
suosimien lajien, kuten skeittauksen ja frisbee-
golfi n, suosiminen sekä puisto- ja pallokenttien 
täydentäminen monipuolisemmiksi lähiliikun-
tapaikoiksi. Näiden paikkojen tulee olla helposti 
saavutettavia. Ylipäätään nuorten oleskelu-
paikkojen ja toimintojen tulee sijaita keskeisillä 
paikoilla muun toiminnan läheisyydessä.

Lähiliikuntapaikkojen rakentamista halutaan 
tukea myös valtion puolesta. Lähiliikuntaver-
koston laajentamisella tavoitellaan uusia koh-
teita, joissa toteutuvat monipuoliset päivit-
täisen liikunnan tarpeet siten, että alueet ovat 
viihtyisiä, ja ne ovat vapaassa ja maksuttomassa 
käytössä. Kohteiden pitää myös sijaita keskeisesti 
asutuksen läheisyydessä. Lähiliikuntapaikoille 
soveltuvia toimintoja ovat esimerkiksi erilaiset 
pienpelialueet, liikunnalliset leikkivälineet, ulko-
kuntolaiteet, skeittipaikat, hiihtomaat ja pulkka-
mäet, jotka palvelevat erilaisia käyttäjäryhmiä 
ympärivuotisesti. Myös paikallislähtöisyydelle ja 
luovuudelle on haluttu jättää tilaa valtion avus-
tuksia jaettaessa.
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Yli 65-vuotiaiden osuus Kangasalan väestöstä 
nousee seuraavan kymmenen vuoden aikana 
17 %:sta noin 20 %:iin, ja jatkaa tämän jälkeen 
suhteellista kasvuaan. Erityisen suuri määrä 
ikäihmisiä asuu keskustassa ja sen lähialueilla. 
Ikäihmisten määrän ja palveluiden lisäämisen 
ohella on erityisen tärkeää, että jalankulkuym-
päristöt ovat esteettömiä ja sujuvia. Myös palve-
luiden läheisyys suhteessa ikääntyvän väestön 
palveluihin ja muihin julkisiin palveluihin on 
tärkeää. 

Ylläpidossa näiden kulkuyhteyksien laatuun pitää 
kiinnittää erityistä huomiota. Esteettömyysperi-
aatteisiin kuuluu riittävän usein toistuvat istus-
kelupaikat sekä hyvä valaistus. Viheralueiden 
osalta on tärkeää, että erityisesti uusi keskus-
puisto sekä muutkin keskustan rakennetut viher-
alueet täyttävät esteettömyyden erikoistason 
kriteerit.

Kunta on kehittänyt keskustaansa määrätietoi-
sesti jo vuosia. Tätä kehittämistä jatketaan panos-
tamalla edelleen alueen julkisten palvelujen ja 
niiden ympäristöjen rakentamiseen. Kunnan 
strategisten tavoitteiden mukaisesti rakennetun 
ympäristön korkean laadun ja viimeistelyn halu-
taan olevan tunnusomaisia Kangasalle. Samoin 
aluekeskuksiin liittyvistä isoista viheralueko-
konaisuuksista olisi huolehdittava. Tämä näkyy 
toteutusohjelmassa toimintojen keskittämisenä 
lähinnä koulukeskusten yhteyteen suunnitel-
tujen monipuolisten lähiliikuntapaikkojen avulla. 
Toimintoja yhdistelemällä alueet palvelevat 
monipuolisesti koko perhettä.

Kuva  6. Esteetön ja hyvin varusteltu kevyen liikenteen reitistö kannustaa liikkumaan
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3.6 Investointien ja käyttötalouden 
vuosittaiset resurssit

Kangasalan kunnan Tekninen keskus peruskun-
nostaa ja ylläpitää pääosin omin voimin kunnan 
viher- ja ulkoliikunta-alueita. Kunnan vakituisia 
työntekijöitä on näitä tehtäviä hoitamassa 
yhteensä 19 henkilöä. Henkilöiden keski-ikä on 
noin 50 vuotta. Keskimäärin terveyssyyt kasvat-
tavat yleisen poissaolojen määrän noin 25 % 
henkilöstöstä. Käytettävissä on lisäksi noin 2-5 
ympärivuotisesti työskentelevää kausityönte-
kijää sekä koululaisia kesä-elokuun aikana noin 
20-25 henkilöä. Vakituisista työntekijöistä 6 on 
liikuntapaikkatyöntekijää, 3 puutarhuria, 8 ulko-
aluetyöntekijää, 1 metsuri ja 1 huoltoasentaja. 
Auto- ja konekalustoa on käytössä viisi paket-
tiautoa, traktorimönkijä, kiinteistötraktori, 
erilaisia ruohonleikkureita, kolme pientraktoria, 
kaksi maataloustraktoria sekä neljä moottori-
kelkkaa.

Monien investointien toteutuksen osalta työ tila-
taan usein ulkopuoliselta urakoitsijalta. Saha-
lahden alueelle on tehty poikkeuksellisesti myös 
erillinen kaksivuotinen ylläpidon alueurakka, 
joka sisältää puistojen, kenttien, uimarannan, 
matonpesupaikkojen sekä kuntoradan kesäkun-
nossapidon. Samoin urakoitsija vastaa kenttien 
jäädyttämisestä sekä kuntoratojen ja latujen talvi-
kunnossapidosta. Myös muun kunnan alueella 
hyödynnetään ulkopuolisia urakoitsijoita muuta-
missa tehtävissä, kuten latujen kunnossapidossa 
sekä erilaisissa konetöissä. Nämä voivat olla 
myös yhdistyksiä tai muita kolmannen sektorin 
toimijoita.

Vuonna 2010 tehtyjen investointien suuruus oli 
puistoihin ja ulkoliikunta-alueisiin noin 360 000 
euroa, vuonna 2011 noin 410 000 euroa ja vuonna 
2012 noin 670 000 euroa. Vastaavien investoin-
tien suuruudeksi on vuoden 2013 Teknisen lauta-
kunnan esityksessä arvioitu 885 000 euroa.

Vuonna 2010 tehtyjen puistojen ja ulkoliikunta-
alueiden käyttötalouteen menneet varat olivat 
noin 1 050 000 euroa, vuonna 2011 noin 1 200 000 
euroa sekä vuonna 2012 noin 1 400 000 euroa. 
Vastaava kulu käyttötalouden osalta on arvioitu 
olevan vuonna 2013 noin 1 500 000 euroa.
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4.1 Puistot ja puistometsät

Puistoilla käsitetään tässä yhteydessä julkisia, 
kaupunkikuvallisin ja virkistyskäytön perustein 
rakennettuja viheralueita. Rakennetuissa puis-
tossa on aina vähintäänkin istutettua kasvilli-
suutta ja puistokäytäviä sekä usein myös kalus-
teita, varusteita. Tässä yhteydessä puistojen 
käyttötarkoitus liittyy pääasiassa oleskeluun 
tai läpikulkuun. Kangasalan puistot sijoittuvat 
keskustan läheisyyteen. Ne ovat melko pieniä 
asutuksen keskellä sijaitsevia kohteita. Usein 
puistot liittyvät osana laajempiin viheralueisiin, 
kuten puistometsiin. Tärkeitä puistoalueita ovat 
Kuohunlahden pohjukan ympäristö, Herttuala, 
tori sekä Vesaniemi ja Ukkijärven ympäristö. 
Kunnan suurimmat puistoalueet Ranta-Koivis-
tossa ja Liutussa sijaitsevat sivummalla keskus-
tasta. Kirkkojärven länsirannalla sijaitseva Ranta-
Koiviston puisto sekä Kaukajärven itäpäässä 
sijaitseva Liutun puistoalue ovat molemmat osa 
laajempaa toiminnallista viheraluetta.

Kangasalla on puistometsää noin 327 ha. Puisto-
metsät ovat kaavojen viheralueilla sijaitsevia ja 
eritasoisesti hoidettuja, metsävaltaisia viheralu-
eita. Puistometsien koko voi vaihdella pienistä 
asuinalueiden välisistä saarekkeista laajempiin 
virkistyskäytössä oleviin kokonaisuuksiin. Kirk-
koharju on keskustan alueella tärkein ja laajin 
puistometsäalue. Puistometsien käsittely on 
määritelty ja aikataulutettu puistometsien hoito-
suunnitelmassa vuoteen 2015 saakka.

Puistojen ja puistometsien mitoituksella ei ole 
tarkkaan määriteltyjä kriteereitä. Puistojen ja 
puistometsien määrä ja laajuus määritellään 
huomioimalla sekä viherverkoston kokonaisuus 
että paikalliset maankäytölliset lähtökohdat ja 
luonnon ominaisuudet. Kaavoitusprosesseissa 
huolehditaan viheralueiden yleisen tason riit-
tävyydestä sekä toiminnallisten ja ekologisten 
yhteyksien säilymisestä.

Aluepuistoverkoston kehittäminen asetettiin 
tavoitteeksi Viheralueiden nykytilan selvitys 
2011 raportissa. Toteutusohjelman toimenpiteet 
tukevat osaltaan aluepuistoverkoston toteu-
tumista, mutta ”ylimääräisiä” investointeja ei 
tämän verkoston kehittämiseksi tässä vaiheessa 
ohjelmoida.

Tavoitteeksi on asetettu myös yhden korkeata-
soisesti toteutettavan ja ylläpidettävän edustus-
puiston rakentaminen Kangasalle. Edustuspuisto 
tulee sijoittaa kuntarakenteen kannalta keskei-
seen, ja ympäristöltään edulliselle alueelle.

Uudiskohteet 

Uudiskohteiden rakentaminen jää vähäiseksi. 
Kysymykseen tulee lähinnä uusien kaava-
alueiden viheralueet. Noormarkun alue 2016, 
Kortekummun alue 2017. Uuden keskuspuiston 
rakentaminen on kustannusten sekä merkittä-
vyyden osalta keskeinen sijoitus. Tarkkaa paikkaa 
sille ei ole vielä määritetty. Yhtenä vaihtoehtona 
on Kuohunlahden rantapuiston kehittäminen 
korkeatasoiseksi viheralueeksi. Sen rakenta-
minen kestää varmasti useamman vuoden.

• Uusi keskuspuisto  2016-2020

• Noormarkun alue  2016

• Kortekummun alue 2017

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Keskustan julkista ulkotilaa kehitetään sekä 
jalankulkualueiden että toiminnallisten puis-
tojen osalta. Puistojen kohdennetut kunnos-
tukset keskittyvät tarkastelujakson alku-
puoliskolle. Mahdollisten muiden kohteiden 
investointitarpeisiin on varauduttu vuosittain 
75–100 t€:n kohdentamattomilla investointiva-
rauksilla.

4 Toteutusohjelman uudet, peruskunnostettavat 
 ja poistettavat kohteet
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• Kuohunlahden rantapuisto 2013

• Finnentien viheralueet  2014

• Ukinrannan puisto  2014

• Anders Thulen puisto  2015
(Kehitetään vanhuskäyttäjien ehdoilla)

• Kävelykeskus ja tori   2016-2020

• Pikkuharju    2020

• Kohdentamattomat investointivaraukset, 
75 – 100 t€ / vuosi 

Poistot

Puistoverkostoa ei ole tarkoituksenmukaista 
karsia tarkastelujakson aikana.

Muutokset puistojen ja puistometsien osalta on 
esitetty liitekartalla 2.

4.2 Leikkikentät

Kangasalla on vuoden 2012 alussa 39 leikki-
kenttää. Suurin osa leikkikentistä sijaitsee itälän-
sisuuntaisesti nauhataajaman varrella. Lisäksi 
leikkikenttiä löytyy Ruutanan ja Sahalahden 
keskustan alueelta. Viheralueohjelman mukaan 
leikkikenttien tavoitteellinen mitoitus on yksi 
leikkikenttä 1000 asukasta kohden. Nykyinen 
laskennallinen tavoitemäärä olisi näin ollen 30 
leikkikenttää. Tavoitemitoituksen mukaan leikki-
kenttien kokonaismäärä olisi vuonna 2020 noin 35 
leikkikenttää.

Leikkikenttien uusinvestoinnit ovat tarpeellista 
erityisesti uudis- tai täydennysrakentamisalu-
eille, mikäli lähialueella ei ole vastaavaa olemassa 
olevaa kohdetta. Tavoitteiden mukaan leikkiken-
tällä voidaan arvioida olevan hyvä saavutetta-
vuus, mikäli se on saavutettavissa kävellen noin 
viidessä minuutissa. Toteutuva aluerakenne 
määrää verkoston todellisen kehittymisen, ja 
uudiskohteiden rakentamisen ja palveluiden 
keskittämisen tuleekin perustua aina tapauskoh-
taisiin arvioihin. Vuosien 2016–2020 välillä raken-
nettavien tai kunnostettavien kohteiden osalta ei 
esitetä tarkkaan vuosilukuun sidottua investoin-
tivarausta.

Uudiskohteiden kustannukset voivat vaihdella 
huomattavasti leikkikentän ominaisuuksien 
mukaan. Investointiohjelmassa käytettävä uudis-
kohteen kustannusarviona käytetään 80 t € / 
kohde, mikäli tarkentavaa tietoa ei ole käytettä-
vissä. Leikkikenttien elinkaari on keskimäärin 
noin 15 vuotta. Elinkaaren pituuteen vaikuttaa 
oleellisesti alueen käyttö sekä kohteen varustelu 
ja ylläpito. Hyvä ylläpito hidastaa kohteiden rapis-
tumista, mutta ei poista korvausvelan kasvua. 
Sen sijaan säännönmukaiset peruskunnostukset 
estävät liiallisen korvausvelan kehittymisen.

Leikkikenttien osalta peruskunnostuksiin tulee 
varautua investointiohjelmassa 15 vuoden 
välein. Tämä edellyttäisi kahden leikkikentän 
vuosittaista peruskunnostusta. Käytännössä 
tarkastelujaksolle on kuitenkin mitoitettu vain 
yhden kohteen vuosittaiset peruskunnostukset. 
Arvioitua kunnostustarvetta pienempi kunnos-
tuskohteiden määrä perustuu palveluverkon 
nykyiseen kuntoon. Kunnostettavista kohteista 
laaditaan investointiohjelmaan vuosittain tarkis-
tettava listaus, jossa kustannusarviot vaihtelevat 
kohteesta riippuen 40–80 t€:n välillä. Peruskun-
nostuksen kohteet valitaan niiden kuntoon ja 
sijaintiin perustuen.

Liian keskittyneiden palveluiden purkamistarve 
tulee arvioida tapauskohtaisesti. Arviointi suori-
tetaan kaikille kohteille, joiden välinen etäisyys 
on alle 400 metriä. Usein tiheä palveluverkko on 
tarpeellinen ympäristön tai kuntarakenteen luon-
teesta johtuen, mutta joissain tapauksissa myös 
palvelujen keskittäminen on perusteltua. Palve-
luiden keskittämisen yhteydessä tulee paikal-
liset olosuhteet arvioida tarkkaan, jottei toimilla 
heikennetä merkittävästi paikallista palvelu-
tasoa. Toimenpidelistaukset ovat siten alustavia 
vuoden 2012 tilanteeseen perustuvia arvioita, ja 
niitä voidaan päivittää tarvittaessa.

Saavutettavuustarkastelujen mukaan nykyistä 
palveluverkkoa voitaisiin tehostaa keskittämällä 
tiettyjen kohteiden palveluita lähialueiden leik-
kikenttiin. Leikkikenttien keskittämisellä saavu-
tetaan merkittäviä säästöjä pitkän aikavalin yllä-
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pito- ja peruskunnostuskustannuksissa. Poistettu 
leikkikenttä jää usein johonkin toiseen viheralue-
käyttöön, mutta se voidaan varata tarvittaessa 
myös muun maankäytön alueeksi. Keskittämis-
kohteen valinnassa tulee huomioida leikkikent-
tien päivähoitokäyttö, kunto, liikenteellinen 
sijainti sekä ympäristön ominaisuudet ja kehit-
tämismahdollisuudet. Kohteiden mahdollinen 
poisto suositellaan tehtävän kohteen elinkaaren 
lopussa.

Muutokset leikkikenttäverkostoon on esitetty 
liitekartalla 1.

Uudiskohteet 

Vuosien 2012–2020 välillä arvioidaan olevan 
tarpeellista kuuden uuden leikkikentän raken-
taminen. Arvio perustuu uusien asuinalueiden 
rakentamisesta johtuvaan palvelutarpeen kas-
vuun. Kunnan tavoitteissa olevan teemapuiston 
rakentaminen siirretään tarkastelujakson ulko-
puolelle.

• Pikonlinna  2014

• Ilkko  2016–2020 (2016)

• Tursola  (2017)

• Ruutana  (2018)

• Keskusta  (2019)

• Suorama  (2020)

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Toteutusohjelman aikavälillä kunnostetaan 
kahdeksan leikkikenttää, mikä tarkoittaa käytän-
nössä yhden leikkikentän vuosittaista peruskun-
nostusta. Kunnostusperusteina on käytetty sekä 
paikallisen toimintojen keskittämisen aiheut-
tamaa tarvetta sekä kunto- ja tasapuolisuuspe-
riaatteita. Säännöllistä vuosittaista kohdenta-
matonta investointirahaa ei leikkikentillä ole. 
Vuodelle 2015 on varattu 15 t€:n kohdentamaton 
summa vuosittaisten peruskunnostusrahojen 
määrän tasaamiseksi.

Kuva 7. Kunnostettu leikkikenttä Liutussa
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• Myllystenpohjan leikkikenttä 2013

• Touhumontun leikkikenttä 2014 

• Iskelän leikkikenttä  2015

• Päivärinnan leikkikenttä  2016 - 2020  
     (2016)

• Elmantien leikkikenttä  2016 - 2020  
     (2017)

• Virtasenalueen leikkikenttä 2016 - 2020  
     (2018)

• Lemetyn leikkikenttä  2016 - 2020  
     (2019)

• Ranta-Koiviston leikkikenttä 2016 - 2020  
     (2020)

Poistot

Kolmentoista leikkikentän toimintoja esitetään 
keskitettävän palveluita korvaavien lähialueiden 
puistoihin. Palveluiden keskittämisen yhteydessä 
korvaavat leikkikentät tullaan kunnostamaan 
alueellisten palveluiden laadun turvaamiseksi. 
Keskittämisellä puretaan tiheää palvelutar-
jontaa, jolloin vapautuu resursseja palveluverkon 
muihin osiin.

• Metsäkulman leikkikenttä  2013

• Mustikkatien leikkikenttä  2013 

• Nikkilän leikkikenttä   2013 (tilalle 
toimintavälineitä nuorille)

• Mäntyveräjän leikkikenttä  2014

• Hakoistenpuiston leikikenttä  2015

• Adalmiinan leikkikenttä   2016 - 2020  
     (2016)

• Kortekankaan leikkikenttä  2016 - 2020  
     (2016)

• Linturinteen leikkikenttä   2016 - 2020  
     (2016)

• Leppätie-Haapatien leikkikenttä  2016 - 2020  
     (2016)

• Otsolan aukio leikkikenttä  2016 - 2020 
(2016) (kehitetään ”toiminta-aukiona”)

• Riun leikkikenttä    2016 - 2020 
(2017) (siirretään kaavamuutoksen johdosta)

• Vispilänmäen leikkikenttä  2016 - 2020 
(2018) (mahdollisuus siirtää asukasyhdis-
tyksen ylläpitoon)

• Katajan leikkikenttä   2016 - 2020  
     (2020)

Kuva 8. Aseman leikkikenttä Kuva 9. Leppätie-Haapatien leikkikenttä 
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4.3 Urheilu- ja pallokentät

Kangasalan urheilu- ja pallokentät jaetaan 
kilpaurheilu-, lähiliikunta- ja puistojen pallokent-
tiin. Kaikkiaan eri kenttiä on yhteensä 34 kappa-
letta. Kentät ja liikuntapaikat ovat keskittyneet 
tiiviimmän taajamarakenteen läheisyyteen. 
Näistä merkittävimmät kohteet ovat Suorama 
ja Kyötikkälä. Nurmikentät, joita on neljä kappa-
letta, sijaitsevat Kyötikkälässä, Suinulassa, Suora-
malla ja Taustialassa. Monet muut kentistä ovat 
pienempiä puistokenttiä tai koulujen yhteydessä 
sijaitsevia hiekkakenttiä. Jäädytettäviä kenttiä 
on yhteensä 22 kpl, joista kaukalo on kahdek-
salla kentällä. Ulkokaukaloilla on erityinen tarve 
yläkoulujen läheisyydessä. Muiden kaukaloiden 
määrää pyritään minimoimaan.

Mitoitustavoitteiden mukaan kuntaan tarvi-
taan vähintään yksi merkittävä urheilukeskus. 
Pienempien kenttien ohjeellinen määrällinen 
mitoitus on arvioitu 1,5 kentäksi kunnanosaa 
kohti. Kenttien käyttöasteet ovat pienentyneet 
aikaisempiin vuosiin nähden, mutta erityisesti 
koulujen lähialueiden kenttien hyvä palvelutaso 
halutaan turvata. Koulujen osalta liikuntapai-
kalle ja jääkentälle on tavoiteltavaa olla enintään 
viiden minuutin kävelymatka.

Erityisenä tavoitteena on toteuttaa monipuo-
lisen käytön mahdollistavia lähiliikuntapaik-
koja. Lähiliikuntapaikoilla sijaitsevien kenttien 
päällysteiden ja varusteiden tulee mahdollistaa 
esim. katukoripallon, sählyn, jalkapallon pien-
pelien, tenniksen, sulkapallon, lentopallon ym. 
kesälajien monipuolisen pelaamisen. Kenttä 
voi olla toteutettu areenaratkaisuna. Talvisin 
kenttien on mahdollista toimia luistelukenttinä, 
mutta ne eivät sovellu jääkiekkoon. Niiden yhte-
yteen on kentän lisäksi hyvä sijoittaa myös muita 
liikunnallisia tai oleskeluun ja leikkiin soveltuvia 
toimintoja. Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen 
on suotavaa ensisijaisesti Kirkkoharjun, Sariolan, 
Suoraman ja Ruutanan koulujen yhteydessä sekä 
Pikkolan ja Vatialan kenttien ympäristössä.

Yhdyskuntatekniikan hallinnassa olevat pienet 
puistokentät ovat tärkeä osa toiminnallista asuin-
ympäristöä. Ne ovat asukkaiden helposti saavu-
tettavissa ja vapaassa käytössä olevia kohteita. 
Kohteiden käyttöä ei ole rajoitettu vuorojärjes-
telmillä tai käyttömaksuilla. Puistokenttien lähei-
syydessä on hyvä sijaita myös muita toiminnal-
lisia palveluita, kuten leikkikenttiä, jolloin alueen 
vetovoimaa ja resurssien hallintaa voidaan 
parantaa.

Toimenpidelistaukset ovat alustavia vuoden 2012 
tilanteeseen perustuvia arvioita, ja niitä voidaan 
päivittää tarvittaessa. Vuosien 2016–2020 välillä 
rakennettavien tai kunnostettavien kohteiden 
osalta ei esitetä tarkkaan vuosilukuun sidottua 
investointivarausta.

Urheilu- ja pallokenttien erityisosa-alueena on 
skeittipaikkojen ja frisbeegolf-ratojen toteutta-
minen. Tällä hetkellä Kangasalla ei ole lainkaan 
skeittiin osoitettuja alueita ja yksi frisbeegolf-
rata Ranta-Koivistossa. Molempien lajien harras-
tuspaikkoja voidaan kehittää Pikkolan lähiliikun-
tapaikan yhteydessä.

Skeittaus eli rullalautailu on jo pitkään ollut 
suosittu nuorison harrastus. Lajiin kuuluu oleelli-
sesti sen harrastaminen kaduilla sekä muilla julki-
silla paikoilla. Lajille osoitettavat erilliset harras-
tuspaikat parantavat harrastusmahdollisuuksia 
tarjoamalla lajille ominaisia erityisvälineitä ja 
rakenteita turvallisessa ympäristössä. Lisäksi 
harrastuspaikka vähentää muiden julkisten 
alueiden rakenteille kohdistuvaa kulutusta ja 
häiriötekijöitä.

Frisbeegolf on monen ikäisille sopiva harrastus. 
Lajissa edetään suunnitellulla väylällä heittä-
mällä liitokiekkoa kohti maalikoria. Varsinaiset 
radat koostuvat 9-18 -väyläisistä pelialueista. 
Väylien pituus voi vaihdella noin 50-250 metriin. 
Varsinaisten ratojen rinnalle voidaan toteuttaa 
myös pienimittakaavaisempia harrastuspaikkoja 
lajiin tutustumista varten.
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Uudiskohteet

Erilaisten urheilu- ja lähiliikunta-alueiden raken-
taminen tulee edellyttämään runsaasti resurs-
seja. Lähiliikuntapaikat tullaan sijoittamaan 
nykyisten palveluiden ympäristöön. Panostukset 
alueen kehittämiseen on ohjattu uusinvestoin-
tien osuudesta. Pienten puistokenttien osalta 
keskitytään nykyisen ylläpitotason ja verkoston 
säilyttämiseen. Vuosien 2012 ja 2015 välillä toteu-
tetaan kenttäpalveluiden erityiskohteena fris-
beegolf-rata esim. Mobilian tai Vallitun alueelle. 
Frisbeegolfi n rakentaminen perustuu lajin nous-
seeseen suosioon, ja uuden nuorille suunnatun 
palvelutarpeen kehittymiseen.

Pikkolan aluetta kehitetään kunnan liikunnal-
liseksi keskukseksi. Alueeseen tullaan investoi-
maan runsaasti myös muuhun kuin urheilu- ja 
pallokenttien rakentamiseen. Toimenpiteet sisäl-
tävät kenttien rakentamisen lisäksi mm. liikun-

tahallin ja erilaisten täydentävien toimintojen 
rakentamista. Alueen kehittäminen sijoittuu 
vuosien 2015–2020 väliselle ajanjaksolle.

• Kirkkoharjun lähiliikuntapaikka 2013 (tila-
palvelu)

• Suoraman lähiliikuntapaikka 2014 

• Pikkolan liikuntapuiston kehittämiseen 
liittyvät uudiskentät ja erityispalvelut 2015 – 
2020

 - Tekonurmikenttä (68–105 m)

 - Tenniskentät

 - Teko- ja/tai luonnonjääkaukalo

 - Pienpelialueet (esim. katusähly ja – 
   koris)

 - Skeitti- ja parkour-alue

Kuva 10. Kyötikkälän urheilukeskus



22

• Sariolan lähiliikuntapaikka 2016 - 2020 
(2016)

• Ruutanan lähiliikuntapaikka 2016 - 2020 
(2017)

• Vatialan lähiliikuntapaikka 2016 - 2020 
(2018)

• Riun pallokenttä   2016 - 2020 
(2019) 

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Tarkastelujakson aikana on asetettu tavoit-
teeksi Kyötikkälän urheilukeskuksen toimintojen 
kehittäminen mm. paikoitus- ja huoltotilojen, 
katsomon, latuvalaistuksen ja aitaamisen osalta. 
Muun kenttäverkoston osalle on varattu vuosit-
taista kohdentamatonta investointirahaa 40–90 
t€ / vuosi.

• Kyötikkälän urheilukeskus 2013

• Kohdentamattomat investointivaraukset, 
75 – 100 t€ / vuosi 

Poistot

Kenttäverkostoa ei ole tarkoituksenmukaista 
keventää, vaan nykyistä määrää pidetään sopi-
vana.

Muutokset urheilu- ja pallokenttäverkostoon on 
esitetty liitekartalla 3.

4.4 Ulkoilureitistö

Kunnan ulkoilureitistö käsittää kevyenliiken-
teen reittejä, puistokäytäviä, ulkoilureittejä sekä 
kuntoratoja. Lisäksi talvisin ylläpidetään laajaa 
latuverkostoa. Latujen ylläpito on jaettu yhdys-
kuntatekniikan sekä yksityisten urakoitsijoiden 
kesken. Noin 60 km:n pituiselle Kaarinanpo-
lulle pääsee useasta kohdasta, ja siltä on yhteys 
Tampereen liikuntareiteille sekä Birgitanpolulle 
Lempäälään. Kirkkojärven kulttuuri- ja luonto-
polku kulkee Kirkkojärven ympäristön ranta- ja 
kulttuurimaisemissa keskustan tuntumassa. 
Kirkkoharjussa kulkee luonto-opetukseen sovel-

Kuva 11. Ympäristöön ja käyttötarkoitukseen sovitettu vesistön ylitys ulkoilureitillä.
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tuva 3,7 km:n pituinen metsäopetuspolku. Saha-
lahden Laipanmaan erämaa-alueella on yli 20 km 
opastettuja polkuja.

Omien reittiverkostojen lisäksi Kangasalan kunta 
on osakkaana useissa monen kunnan alueella 
kulkevissa ulkoilureitistöissä. Osakasjärjeste-
lyillä on mahdollista järjestää yhtenäiset reitti-
verkostot merkittäville ulkoilualueille. Osakas-
kohteiden kustannukset ja joissain kohteissa 
myös ylläpitotoimet jaetaan kohdekohtaisilla 
perusteilla eri osakkaiden kesken. Vuosittaiset 
ylläpito- ja peruskunnostuskustannukset ovat 
joitakin tuhansia euroja, ja ne sisältyvät ulkoilu-
reitistöjen rahoitukseen.

Tavoitteena on huolehtia reittien jatkuvuudesta 
tiivistyvässä kuntarakenteessa. Myös uusien 
yhteyksien kehittämiselle on tarvetta. Kaarinan-
polun linjaaminen Ruutanasta Haralanharjun 
kautta Lihasulaan ja sen kulkukelpoisuuden 
turvaaminen parantaisi merkittävästi reitistön 
jatkuvuutta. Myös keskeisen ulkoilureitistön 
valaiseminen ja ympärivuotisen ylläpidon kehit-
täminen on ajankohtaista. Lisäksi suosituimpien 
reittien varsille tulee lisätä levähdysmahdolli-
suuksia sekä roskakoreja. Reittien inventointia 
ja tavoitteiden määrittelyä tulee jatkaa hallinto-
kuntien välisenä yhteistyönä.

Uudiskohteet 

Tarpeellisten uusien yhteyksien kehittämistä 
joudutaan siirtämään vuoden 2020 jälkeiseen 
aikaan. Vuosien 2012–2020 välisenä aikana inves-
toinnit keskittyvät nykyisen palvelun kehittämi-
seen.

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Ulkoilureittien osalta on varauduttu vuosittai-
siin 45–90 t€:n investointeihin. Varauksia ei ole 
sidottu tavoitteellisesti yksittäisiin kohteisiin, 
vaan niiden kohdentaminen määritellään vuosit-

tain. Lueteltujen kohteiden kehittämis- ja kunnos-
tustoimet tullaan suorittamaan tarkastelujakson 
aikana. Tämän lisäksi kunnostuksia suoritetaan 
esille nousevien tarpeiden ja resurssien mukaan.

• Kaarinanpolku   

• Kirkkoharjun reittien parantaminen ja 
opastus 

• Kirkkojärven luonto- ja kulttuurireitti 

• Kuohunlahden reitti   

• Kohdentamattomat sekä yllä luetellut inves-
tointivaraukset, 45–90 t€ / vuosi

Poistot

Ulkoilureitistön osalta poistot eivät ole tarkoituk-
senmukaista tarkastelujakson aikana.

Muutokset ulkoilureittiverkostoon on esitetty 
liitekartalla 4.

4.5 Uimarannat

Uimarannat sijaitsevat melko kattavasti eri 
puolilla Kangasalaa. Kunnan hallinnassa olevia 
uimarantoja on yhteensä 14. Näistä Liutun ja 
Vesaniemen uimarannat ovat käyttäjämäärien 
mukaisia EU-rantoja. EU-rantojen varustukseen 
kuuluvat mm. pukeutumistilat ja wc, hyväkun-
toinen laituri, hyppypaikan korkeuden ja veden 
syvyyden merkintä, matalan alueen erottaminen, 
pelastusvene ja -rengas, ilmoitustaulu (esim. 
vesinäytteiden tuloksia varten) sekä info-taulu. 
Lisäksi rannoille tehdään uimakauden aikana 
päivittäiset huolto- ja tarkastuskäynnit.

Muiden uimarantojen minimivarusteluun kuuluu 
pukukoppi, wc ja pelastusrengas. Puhtaanapito-
kierrokset tehdään uimakauden aikana kerran 
viikossa.

Uimarantoja tulee olla vähintään yksi kunnan-
osaa kohden. Lisäksi kyläalueella tulee olla 
vähintään yksi mahdollisesti vaatimattomammin 
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varusteltu uimapaikka. Tavoitteena on parantaa 
uimarantojen perusvarustetasoa mahdollisuuk-
sien mukaan minimivaatimuksia laadukkaam-
miksi. Myös pysäköintipaikkojen riittävyyteen 
tulee tehdä parannuksia suosituimpien rantojen 
osalta. Mobilian, Vesaniemen ja Liutun uimaran-
tojen ympärivuotista käyttöä tulisi myös kehittää 
mm. avantouintiin ja kahvilatoimintoihin liitty-
vien palveluiden avulla.

Uudiskohteet 

Uimarantojen verkostollinen kattavuus on hyvä. 
Uusinvestoinnit eivät ole palveluverkon kannalta 
tarpeellisia, vaikka tulevaisuudessa väestön 
kehitys tulee kasvattamaan nykyisten rantojen 
käyttäjämääriä. Resurssit tulee keskittää 
nykyisten palveluiden kehittämiseen.

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Ohjelmoituja peruskunnostuksia on vain Vesa-
niemen uimarannalla, jossa toimenpiteet 
koskevat uimarannan oheistoimintojen kehittä-
mistä. Tarvittavat uimarantojen kunnostukset 

tullaan suorittamaan vuosittaisten 15–40 t€:n 
kohdentamattomista investointivarauksista.

• Vesaniemen uimaranta   2014

• Kohdentamattomat investointivaraukset, 
15–40 t€ / vuosi 

Poistot

Uimarantaverkostoa ei ole tarkoituksenmukaista 
vähentää tarkastelujakson aikana. 

Nykyinen uimarantaverkosto on esitetty liitekar-
talla 5.

4.6 Venerannat

Kangasalla on 17 venerantaa, joista kahdessa 
on rantapaikkojen lisäksi laituripaikkoja. Kunta 
vuokraa venepaikkoja ensisijaisesti kunnan 
asukkaille, mutta vapaita paikkoja saavat myös 
ulkopaikkakuntalaiset. Venerannat sijaitsevat 
hajautetusti siten, että niiden saavutettavuus 
on hyvällä tasolla. Selkein palvelullinen puute on 
kuitenkin Sahalahdessa.

Kuva 12. Liutun uimaranta
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Mitoitus perustuu palveluiden kysyntään sekä 
toteutusmahdollisuuksiin vaikuttaviin maan-
käyttöön ja luonnonolosuhteisiin. Tavoitteena on 
lisätä nykyisten rantojen venepaikkojen määrää 
sekä rakentaa Sahalahteen uusi veneluiska. Maal-
levetopaikkojen varustelua sekä rantojen ominai-
suuksia parannetaan kunnostuksilla. Lisäksi 
tavoitteena on veneiden talvisäilytyspaikaksi 
sopivan alueen varaaminen.

Uudiskohteet 

Sahalahdelle rakennetaan veneluiska. Kohteen 
rakentamiselle ei ole tarkkaan sidottua rakenta-
misvuotta. Muiden alueiden osalta uudisrakenta-
mista ei ole katsottu tarpeelliseksi.

• Sahalahden veneluiska 2016 - 2020 (2018)

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Tarkastelujaksolla tehtäville venepaikkojen 
kunnostuksille on varattu kohdentamatonta 
investointirahaa 20–30 t€ / vuosi. Keskeistä on 
erityisesti veneluiskien määrän lisääminen vene-
rantojen yhteyteen. Lisäksi Vesaniemen vene-
rannan kehittämiselle on oma korvausinvestoin-
tivaraus.

• Vesaniemen veneranta  2013

• Kohdentamattomat investointivaraukset, 
20–30 t€ / vuosi 

Poistot

Venepaikkojen osalta poistot eivät ole tarkoituk-
senmukaista tarkastelujakson aikana.

Muutokset venerantaverkostoon on esitetty liite-
kartalla 6.

4.7 Matonpesupaikat

Kangasalla on tällä hetkellä yhteensä 11 maton-

Kuva 13. Maallevetopaikka Vesaniemessä
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pesupaikkaa. Kaikki kohteet sijaitsevat maalla, ja 
ne on varustettu pesualtailla, valutuspuomeilla 
sekä kuivausmankeleilla.

Tarkastelujakson aikana ei ehdoteta merkittäviä 
verkostoa koskevia muutoksia, vaikka pesupaik-
kojen määrä on verrattain runsas. Matonpesu-
paikkojen elinkaaren loppupuolelle tultaessa 
arvioidaan paikkojen vähentämisen mahdolli-
suutta.

Uudiskohteet 

Varsinaisia uudiskohteita ei rakenneta. Kirkon-
kylän matonpesupaikalle tullaan osoittamaan 
uusi sijoituspaikka vuonna 2015.

• Kirkonkylän matonpesupaikka 2015 (paikan 
siirto)

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Tarkastelujaksolla tehtäville matonpesupaik-
kojen kunnostuksille on varattu kohdentama-
tonta investointirahaa 10–20 t€ / vuosi.

• Kohdentamattomat investointivaraukset, 
10–20 t€ / vuosi 

Poistot

Tarve arvioidaan kunkin kohteen osalta perus-
kunnostustarpeen tullessa ajankohtaiseksi.

Nykytilanne matonpesupaikkojen osalta on 
esitetty liitekartalla 7.

4.8 Erityisviheralueet

4.8.1 Koirapuisto

Koiraharrastus on edelleen varsin suosittua, ja 
sen yhteyteen on muodostunut uusia tapoja 
harrastaa lajia. Koirien vapaana pitäminen ei 
myöskään ole sallittua yleisillä paikoilla. Lisäksi 
koirien ulkoiluttamista kytkettynä on rajoitettu 
useilla julkisilla paikoilla. Rajoitukset heiken-
tävät merkittävästi koirien liikkumismahdolli-
suuksia ja hankaloittavat omistajien koirahar-
rastusta. Kangasalla ei ole toistaiseksi yhtään 
koirapuistoa. Kyötikkälään valmistui vuonna 2007 
koirien koulutuskenttä, jota hallinnoi yksityinen 
seura. Kyötikkälässä sijaitsee myös pieneläinten 
hautausmaa.

Koirapuistot ovat koirien vapaana pitämiseen 
tarkoitettuja aidattuja alueita. Niiden avulla 
voidaan koirien liikkumismahdollisuuksia sekä 
omistajan koiraharrastuksen sisältöä merkit-
tävästi parantaa. Lisäksi riittävä puistomäärä 
vähentää koiraharrastajien ja muiden asukkaiden 
välille syntyviä ristiriitatilanteita. 

Koirapuiston vähimmäispinta-alaksi suositel-
laan 3500 m². Laajemmat alueet ovat kuitenkin 
parempia koirien liikkumisen sekä pienemmän 
maaston kulumisen johdosta. Koirapuiston yh-
teyteen tulee varmistaa myös riittävä pysäköin-
timahdollisuus. Koirapuiston minimivaruste-
tasoon tulee kuulua aidat, portit, jäteastiat sekä 
infotaulu. Täydentävinä varusteina voi olla mm. 
oleskelualueita ja sadekatoksia. Alueen jaka-
minen isoille ja pienille koirille tarkoitettuihin 
osiin on suositeltavaa.

Koulutuskentät ovat koiraurheilu tai tehtävä- ja 
tottelevaisuuskoulutukseen varattuja alueita. 
Niitä voidaan varustaa käyttötarkoituksen mukai-
sesti erilaisin varustein. Päällysteiden osalta on 
tärkeää huolehtia sen soveltuvuudesta koirahar-
rastukseen.
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Tavoitteena on yhden uuden koirapuiston raken-
taminen Kangasalle. Aluetta perustettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota sijoituspaik-
kaan. Kangasalan nauhataajamarakenne asettaa 
omat vaatimuksensa ja haasteensa koirapuiston 
paikkaa määritettäessä. Tavoitteena on riittävän 
keskeinen sijainti, jotta puiston saavuttaisi 
mahdollisimman moni koira ja koiranomistaja. 
Toisaalta on muistettava mahdollisesti aiheutuva 
häiriö muille asukkaille. Koirapuistoa suunni-
teltaessa voidaan tarkastella myös yksinkertai-
sempaa vaihtoehtoa, jossa puisto rakennettaisiin 
kulutusta kestävälle joutomaalle iltaisin vapaana 
olevan ja valmiiksi valaistun parkkipaikan tuntu-
maan.

Uudiskohteet 

Tarkastelujakson aikana varaudutaan uuden 
koirapuiston rakentamiseen tiiviin taajamaraken-
teen lähialueelle. Tarkan sijoituspaikan määrittä-
minen käynnistyy tämän raportin vahvistamisen 
jälkeen. Kunnostettavia tai poistettavia kohteita 
ei ole.

• Keskustan koirapuisto  2016 - 2020 (2017)

Kuva 14. Esimerkki koirapuistosta
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4.8.2 Palstaviljelyalueet

Palstaviljelyalueet antavat mahdollisuuden 
puutarhaharrastukselle ja vapaa-ajan viljelylle. 
Kotitarveviljelyn suosio tulee kasvamaan tule-
vaisuudessa, ja viljelypalstojen kehittämistä 
tuleekin tarkastella pitkällä aikavälillä. Alueita 
voi osaltaan hyödyntää myös opetus- ja kasvatus-
tarkoituksiin.

Kangasalan kunta hallinnoi Kyötikkälässä sijait-
sevaa viljelyaluetta, jossa on noin aarin kokoisia 
palstoja. Kunta vuokraa niitä joko kesäksi tai 
pidempikestoisesti monivuotisten kasvien 
kasvattamista varten. Tällä hetkellä palstat ovat 
vain osin vuokrattuja. Nykyiselle palstaviljely-
aluelle on tulossa muuta maankäyttöä ja poistoja 
korvaavaa aluetta tullaan esittämään. Uuden 
kohteen tarkka sijainti on toistaiseksi määrittele-
mättä. 

Uudiskohteet

• Uudet viljelypalstat  2016 - 2020 (2018)

4.8.3 Kulttuurimaisemat ja luonnonsuojelu-
alueet

Kulttuurimaisema muodostuu rakennetusta 
ympäristöstä ja ihmisen muokkaamasta luon-
nosta. Kulttuurimaisemilla käsitetään tässä yh-
teydessä perinnemaisemia, jotka ovat syntyneet 
vanhojen maankäyttömuotojen seurauksena. 
Kangasalla on tehty vuonna 2004 maaseutualu-
eiden kulttuuriympäristöohjelma, jossa esitetään 
toimenpidesuosituksia eri maisemakokonaisuuk-
sien kehittämiselle. Toimenpiteet ovat maan-
omistajien vastuulla. Kangasalla on yhteensä 
noin 7.500 ha peltoalueita. Kangasalan kunnan 
omistuksessa on 147 ha peltoa, josta vuonna 2008 
on vuokrattu 127 ha viljelijöille. Vuokraamaton 
peltoalue on pääosin kaavoitettu rakentamiseen.

Kuva 15. Kyötikkälän nykyinen palstaviljelyalue
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Tavoitteena on määrittää ne vanhat perinnemai-
sema-alueet, joihin laaditaan tarkemmat hoito- ja 
käyttösuunnitelmat. Kulttuurimaiseman hoito 
käynnistetään valituilla kohteilla laiduneläimillä.

Kangasalan kunnan omistamilla maa-alueilla 
sijaitsee neljä lain nojalla tai maanomistajan 
päätöksellä suojeltua aluetta. Pähkinäkallion 
pähkinäpensaslehdon, Suoramanjärven rinne-
lehdon, Isolukon lukkoalueen ja Laikkolannokan 
perinnebiotooppin ylläpito on määritelty erilli-
sissä hoito- ja käyttösuunnitelmissa. 

Näiden lisäksi Kangasalla sijaitsee muita arvok-
kaita luontokohteita, jotka jakautuvat luonnon-
suojelulain luontotyyppikohteisiin, harju- ja 
kalliokohteisiin, lehtoihin ja puronvarsilehtoihin, 
järviin, soihin ja kosteikkoihin sekä perinnebio-
tooppeihin.

Ongelmana on ollut laadittujen hoito- ja käyt-
tösuunnitelman mukaisten toimien puutteel-
linen toteutus. Resurssien varaaminen niiden 
mukaisen ylläpidon toteutuseen onkin suojelu-
alueita koskeva tärkein asia. 

Kehittämis- ja peruskunnostuskohteet

Investointiohjelmaan tehdään kohdentamat-
tomat varaukset nykyisten luonnonsuojelualu-
eiden saattamiseksi hoito- ja käyttösuunnitel-
mien mukaiselle tasolle. 

• Isolukon alue   2015 - 2020

• Pähkinäkallion 
pähkinäpensaslehto  2015 – 2020

• Suoramanjärven rinnelehto 2015 - 2020

• Laikkolannokan 
perinnebiotooppi   2015 – 2020

Erityisviheralueiden muutokset on esitetty liite-
kartalla 8.
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5.1 Käyttötalous

Viheralueiden ja muiden ulkoalueiden hallinto on 
jaettu usealle eri hallintokunnalle, mutta yhdys-
kuntatekniikan alainen ulkoalueiden hoitoyk-
sikkö hoitaa ne kaikki. Hoitomäärältään merkit-
täviä alueita ovat mm. koulujen ja päiväkotien 
piha-alueet, jotka ovat tilapalveluiden alaisuu-
dessa. Vastaavasti urheilu- ja liikunta-alueiden 
hallinnosta vastaa liikunta- ja vapaa-aikapalvelut.

Käyttötalous on se vuotuinen rahamäärä, jonka 
on tarkoitus riittää viher- ja ulkoliikunta-alueiden 
ylläpitoon sekä koko järjestelmänkin ylläpitoon. 
Merkittävä osa varoista menee henkilöstön 
palkkoihin sekä käytettävien koneiden ja kulku-
neuvojen kuluihin. Toinen merkittävä osuus 
resursseista menee ns. kiireellisten tehtävien 
suorittamiseen (ilkivalta, liikenteen aiheuttamat 
vauriot, säävahingot jne.). Näitä viimeksi mainit-
tuja on erittäin hankalaa ennakoida, mutta niiden 
vuosittaista kohdentamista on pyritty arvioi-
maan käyttötalouden työohjelmassa.

Kangasalan kunnan kaikki kaavaan merkityt 
viheralueet on luokiteltu valtakunnallisen hoito-
luokituksen mukaisesti. Tosin käytäntö on osoit-
tanut, että kaikkia alueita ei nytkään pystytä 
hoitamaan, vaan luonnonmukaisempien alueiden 
ylläpitokierros voi olla vuosikymmenienkin 
mittainen. Tähän vaikuttaa työvoiman riittävyys 
ja resurssien rajallisuus. Viheralueiden ylläpito 
kohdentuu pääasiassa nauhataajaman alueelle 
sekä katujen varsille. Viheralueiden osalta ongel-
mana on keskeisten kohteiden viimeistely, vaikka 
yleisilmettä on pidetty kyselyissä kuitenkin 
kohtuullisen hyvänä. Muutamien, erityisesti 
etäällä keskustasta sijaitsevien kohteiden, kuten 
uimarantojen ylläpitoon on toivottu parannusta. 
Erityisen haasteellisia alueita paremman yllä-
pidon osalta ovat myös esimerkiksi haja-asutus-
alueiden viheralueet, sisääntuloväylien varret 
sekä kulttuuriympäristöt.

Viheralueiden kannalta ongelmaksi on koettu 
ylläpidon resurssien jako ulkoliikuntapaikkojen 
ja viheralueiden välillä. Vaikka tarkkaa numero-
tietoa ei asiasta ole, ylläpidon jälkiseurannan 
puutteellisuuden vuoksi, ulkoliikuntapaikkojen 
ylläpitoon arvioidaan käytettävän keskimäärin 
enemmän resursseja kuin viheralueisiin. Tähän 
on varmasti monta syytä toimintakulttuurin 
takia ja osin työohjeidenkin osalta. Viheralueet 
ovat myös alueellisesti vaikeammin hallittavissa.

Todennäköiseltä näyttää, että ylläpidon laatu-
tason säilyttäminen nykyisillä resursseilla 
on jatkossa vaikeaa. Kunta on ostanut viime 
vuosina edelleen lisää viheralueiksi varattavia 
maa-alueita. Samoin uudet kaava-alueet tuot-
tavat pinta-alallisesti melko suuria viheralueita 
ylläpidon piiriin. Myös viherpalveluinvestoinnit 
lisäävät ylläpidettäviä alueita. Ongelmana on, 
ettei rahaa ole vastaavasti lisätty käyttötalou-
teen. 

Myös ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttö on 
ollut toistaiseksi vähäistä. Sahalahden alueu-
rakka on tästä merkittävä poikkeus. Jatkossa 
voidaan tutkia uusia urakointitapoja viher- ja 
ulkoliikunta-alueiden osalta. Esimerkiksi alueel-
lisen urakoinnin sijaan voidaan myös ulkoistaa 
osatehtäviä, kuten nurmikoiden leikkausta. 
Ulkoistaminen ei välttämättä ole kuitenkaan 
kustannuksiltaan halvempaa, jollei sen yhtey-
dessä huolellisesti suunnitella ja arvioida tehtyjä 
toimenpiteitä. Esimerkiksi leikattavan nurmikko-
alan pienentäminen ja helppohoitoisuus voivat 
olla kustannussäästöjen osalta merkittävämpiä 
toimia. Ulkopuolisen urakoinnin lisäksi uusia 
toimintamalleja voivat olla myös yhteistyö eri 
sidosryhmien ja harrastajayhdistysten kanssa. 
Talkootyö tai selkeiden tiettyä käyttäjäryhmää 
palvelevien töiden siirtäminen harrastajaryh-
mien varaan voivat nekin säästää resursseja.

5 Toteutusohjelman edellyttämät resurssit
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Viheralueohjelman tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää viheralueiden ja palveluiden järjestä-
misen tehostamista. Palveluverkosto laajuus onkin 
saatu aikaisempien karsintojen myötä yleisesti 
melko tarkoituksenmukaiselle tasolle. Käytän-
nössä tämä on tarkoittanut runsaasti resursseja 
sitovien palveluiden hallittua alueellista keskit-
tämistä. Palveluita keskittämällä, mihin tässäkin 
toteutusohjelmassa on pyritty, voidaan säästy-
neitä resursseja kohdentaa ylläpitoon. Esimerkiksi 
urheilukenttien osalta suuria ylimääräisiä kustan-
nuksia aiheutuu siirtymisistä eri alueiden välillä.

Kaikkien ylläpidon järjestämiseen vaikuttavien 
toimijoiden tuleekin päämäärätietoisesti pyrkiä 
yhtenäisten tavoitteiden mukaiseen lopputulok-
seen, ja näiden tavoitteiden on oltava selkeitä. 
Myös ylläpidon keskittämistä tietyille alueryh-
mille on edelleen tutkittava. Sen sijaan toissijaisin 
kohteisiin kohdistuvan hoidon tasoa voidaan 
harkitusti laskea. Tämä edellyttää myös entistä 
parempaa omaisuustiedon hallintaa sekä ylläpi-
tävän henkilöstön tietojen hyödyntämistä töiden 
suunnittelussa.

5.2 Investoinnit

Toteutusohjelman edellyttämät investointimää-
rärahat mukaan lukien peruskunnostukset on 
esitetty erillisenä liitteenä 10.

YLLÄPIDON OSA-ALUE YKSIKKÖ YKS / €

puiston kesähoito m² 1,50

jääkenttien kunnossapito kpl 11 800

kenttien kunnossapito kpl 5000

uimarannan kunnossapito kpl 14 000

matonpesupaikan kunnos-
sapito

kpl 3 300

kuntoradan kesähoito km 800

kuntoradan talvihoito km 1300

latujen kunnostus km 3500

Taulukko 7. Keskimääräisiä yksikkökustannuksia viher- ja 

ulkoliikunta-alueiden osalta

5.3. Resurssien mitoitus

Resurssit tulee olla mitoitettu oikein suhteessa 
ylläpidettävään omaisuuteen ja palvelutar-
peeseen. Oikean mitoitustason määrittely 
edellyttää selkeiden laatutason tavoitteiden 
asettamista sekä ylläpidettävän omaisuuden 
nykyisen tilan ja määrällisen kasvun huomioi-
mista.  Kangasalan viheralueisiin ja liikuntapaik-
koihin kohdistamat investointi- ja ylläpitokus-
tannukset ovat tällä hetkellä suuruusluokaltaan 
samansuuntaisia vastaavan kokoisten kuntien 
kanssa. Kangasala on kuitenkin nopeasti 
kasvava ja samalla myös kaupungistuva kunta. 
Erityisesti viher- ja liikuntapalveluihin suunnat-
tavien käyttötalouden resurssien lisääminen on 
tarpeellista monipuolisen ja laadukkaasti yllä-
pidetyn palveluverkoston säilyttämiseksi myös 
tulevaisuudessa. 

5.4 Suositukset toteutusohjelman 
seurannasta

Ensimmäinen valmistunut viheralueiden toteu-
tusohjelma antaa lähtökohtaiset tavoitteet 
investointien ja käyttötalouden vuosittai-
seen kohdentamiseen. Se ei ole sellaisenaan 
toimintaa sitova asiakirja, vaan se toimii ohjeena 
vuosittaisille budjettiesityksille. Erilaiset 
muutostarpeet edellyttävät toteutusohjelman 
säännöllistä päivittämistä. Käytännössä ohjel-
mointijakson sisällä tulee seurata toimenpide-
muutosten vaikutusta kokonaisresursseihin, ja 
päivittää tarvittaessa myös muiden kohteiden 
varauksia uutta tilannetta vastaavaksi.

Laajempi raportin kokonaispäivitys tulisi aika-
tauluttaa kunnallisvaalikauden mukaan siten, 
että kullakin aloittavalla lautakunnalla olisi 
käytössään uudelle kymmenvuotisjaksolle päivi-
tetty ohjelma. Tällöin seuraava vuosia 2018–2027 
koskeva raporttipäivitys tulisi ajoittaa vuoden 
2017 alkuun. Raportin kokonaispäivityksen yhte-
ydessä tulee laatia erillinen selonteko aikai-
semman ohjelmointivaiheen toteutumisesta. 
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Päivityksen yhteydessä on tarpeellista tarkentaa 
toteutusohjelman ohjelmointiperiaatteita ja 
menetelmiä saatujen kokemusten mukaan. 
Erityisen tärkeää olisi pyrkiä parantamaan yksit-
täisten osa-alueiden peruskunnostusten ja yllä-
pidon jälkiseurantatietoa, jotta niitä voitaisiin 
hyödyntää tulevissa uusissa ohjelmoinnissa. 
Tähän auttaa työn kustannusseurannan kehit-
täminen myös yhdessä kirjanpidosta vastaavien 
kanssa. Myös erilaisten urakointimallien vertail-
tavuutta viher- ja ulkoliikunta-alueiden toteu-
tusessa tulisi tutkia.
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Palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011-2030, Kangasalan kunta 2011
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Urheilu- ja pallokentät
Liitekartta

K Liikuntapaikka

K Uusi liikuntapaikka

K Talvella jäädytettävä liikuntapaikka
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1. Aseman pallokenttä
2. Havisevan pallokenttä
3. Huutijärvi
4. Iskelän pallokenttä
5. Keskusurheilukenttä
6. Kirkkoharjun lähiliikuntakenttä
7. Korpipuisto
8. Kortekankaan kenttä
9. Kyötikkälän urheilukeskus
10. Lahdenkulman kenttä
11. Lemetyn pallokenttä

12. Liutun pallokenttä
13. Mäyrvuoren pallokenttä
14. Nattarin pallokenttä
15. Nikkilän kenttä
16. Pikkolan pallokenttä
17. Pikkolan tenniskentät
18. Pitkäjärven koulun kenttä
19. Putarin kenttä
20. Pohjan kenttä
21. Ranta-Koiviston pallokenttä
22. Riun pallokenttä

23. Ruutanan pallokentä
24. Sahalahden keskuskenttä
25. Sariolan koulun kenttä
26. Suinulan pallokenttä
27. Suoraman urheilukenttä
28. Tarpilan pallokenttä
29. Taustialan urheilukenttä
30. Vilpeilän koulun kenttä
31. Pohjan kenttä
32. Raikun koulun kenttä 
33. Liuksialan koulun kenttä 
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Ulkoilureitit
Liitekartta
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± Kehitettävä uimaranta
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Uimarannat

1. Halimajärven uimaranta
2. Havisevan uimaranta
3. Huutijärven uimaranta
4. Jauksan uimaranta
5. Mobialian uimaranta
6. Liuksialan uimaranta
7. Liutun uimaranta
8. Onkijärven uimaranta
9. Siuronsalmi
10. Riun uimaranta
11. Ruutanan uimaranta
12. Suoramajärven uimaranta
13. Vesaniemen uimaranta
14. Kautialan uimaranta

Liitekartta
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Vanha venesatama

Kehitettävä tai peruskorjattava venesatama

Uusi venesatama
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Venerannat

1. Havisevan veneranta
2. Huutijärven veneranta
3. Liuksialan veneranta
4. Liutun veneranta
5. Pappilan veneranta
6. Pelisalmen veneranta
7. Raikun veneranta I Salmensuu
8. Raikun veneranta II Tylkkä
9. Riun veneranta
10. Ruutanan veneranta
11. Ruutanan veneranta 2
12. Sillansalmen veneranta
13. Toosilanniemen veneranta
14. Vesaniemen veneranta
15. Kuohenmaan veneranta
16. Kautialan veneranta
17. Lihasulan veneranta
18. Sahalahden veneluiska
19. Mobilian veneranta

Liitekartta
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À Matonpesupaikka
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Matonpesupaikat
Liitekartta
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1. Kirkonkylän (poistuva, korvataan uudella)
2. Huutijärven
3. Aseman
4. Liutun
5. Riun
6. Ruutanan
7. Havisevan
8. Kautialan
9. Partalan
10. Rantasaunan
11. Kuhmalahden
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Erikoiskohteet, suojelu-, viher- ja viljelyalueet 1. Viljelypalsta
2. Lemmikkieläinhautausmaa
3. Koirakenttä
4. Koirapuisto (uudiskohde)
5. Viljelypalsta (uudiskohde)
6. Pähkinäkallion suojelualue
7. Laikkolannokan suojelualue
8. Isolukon suojelualue
9. Suoramanjärven lehto

Liitekartta
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0-6 vuotiaiden määrä kilometrin päässä leikkikentästä
Liitekartta
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KANGASALAN VIHERALUEIDEN TOTEUTUSOHJELMA,  2013 - 2020

RESURSSIVARAUSTEN YHTEENVETO, VUODEN 2013 MUKAINEN TILANNE 
OSA-ALUE OHJELMOIDUT UUSINVESTOINNIT / PERUSKUNNOSTUKSET / KÄYTTÖTALOUS (1000 €)
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PUISTOT JA PUISTOMETSÄT 150 75 564 0 180 592 0 200 622 80 150 653 200 100 686 0 100 720 200 100 756 100 100 794 7 322 €

LEIKKIKENTÄT 0 50 90 80 60 95 0 60 100 80 60 105 80 70 110 80 70 116 80 80 122 80 80 128 2 101 €

URHEILU- JA PALLOKENTÄT 60 70 570 200 70 598 1900 40 628 150 80 660 200 80 683 200 90 717 200 90 753 200 90 790 9 379 €

ULKOILUREITISTÖ 0 50 179 0 45 188 0 75 198 0 80 208 0 80 218 0 90 229 0 90 240 0 90 252 2 462 €

UIMARANNAT 0 20 51 0 165 54 0 40 57 0 20 60 0 20 63 0 25 66 0 35 69 0 40 72 1 057 €

VENERANNAT 0 250 51 0 25 54 0 25 57 50 20 60 0 35 63 0 20 66 0 25 69 0 30 72 1 122 €

MATONPESUPAIKAT 0 20 28 0 20 30 50 15 32 0 10 34 0 15 36 0 15 38 0 10 40 0 10 42 595 €

ERITYISVIHERALUEET 0 0 8 0 0 9 0 50 9 0 50 10 100 0 11 100 0 12 0 50 13 0 0 14 586 €
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24 624 €

9 010 €

15 614 €

24 624 €

2 455 € 830 € 980 € 790 € 960 € 820 €

1 541 € 1 620 € 1 703 € 1 790 € 1 870 € 1 964 € 2 062 € 2 164 €

2 850 € 2 754 € 3 022 € 2 984 €
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2017

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VUODESSA

2018 2019 20202013 2014 2015 2016

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

2 286 € 2 465 € 4 158 € 2 620 €

INVESTOINTIKUSTANNUKSET

KÄYTTÖTALOUDEN KUSTANNUKSET

745 € 845 €




