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1. Ohjelman tarkoitus 
Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja valtio ovat laatineet sopimuksen keskeisistä maankäyttöön, 

asumiseen ja liikenteeseen liittyvistä toteuttamistoimista. Vuoden 2012 loppuun voimassa olevan 

MAL-aiesopimuksen toteuttamista ohjataan kaupunkiseudun rakennesuunnitelman toteuttamisoh-

jelmassa ja kuntien omissa ohjelmissa. Kangasalan kunnan maankäytön toteuttamisohjelma sisältää 

maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja palvelutuotantoon liittyvien toteutustoimien ohjelmoin-

nin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi rakennesuunnitelman alueella, johon ei kuulunut Kuhmalah-

ti. Ohjelmalla pyritään parantamaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin. Tavoit-

teena on yhdyskuntarakentamisen eteneminen toimintojen ja kustannusten kannalta edullisimmalla 

tavalla niin että samalla voidaan varmistaa asukkaiden arjen toimivuus. Rakentamisen ohjelmoimi-

nen yhdessä eri toimialojen kanssa vaikutuksia pohtien ja vaihtoehtoja vertaillen mahdollistaa mer-

kittävien säästöjen saavuttamisen. 

 

Ohjelmoinnin tarkoituksena on varmistaa 

 vuosittain riittävä tonttituotanto asuntorakentamista varten 

 tonttien alueellisesti tasapainoinen sijoittuminen 

 asuntotuotannon monipuolisuus 

 kunnan eri osien erityispiirteiden huomioon ottaminen 

 yhdyskuntatekniikan investointien ennakoiminen 

 asumisen lähipalvelujen riittävyys ja saatavuus. 

 

Tämän ohjelman keskeisiä tuloksia ovat alueiden käyttöönottoaikataulu, arvio alueitten väestömää-

rien kehityksestä, asumisen lähipalvelujen riittävyystarkastelu ja asuntotuotannon ohjelmointi lähi-

vuosille. Ohjelman pohjalta hallintokunnat valmistelevat omia toimintaohjelmiaan, mm. kaavoitus-

ohjelmaa, yhdyskuntatekniikan rakentamisohjelmaa, päivähoidon palveluverkkosuunnitelmaa ja 

kouluverkkosuunnitelmaa. 

2. Lähtökohdat ja tavoitteet 
Ohjelman lähtökohtina ovat kuntien hyväksymät kaupunkiseudun väestöä ja asumista koskevat stra-

tegiset tavoitteet sekä kunnan omassa strategiatyössä asetetut tavoitteet. Rakennesuunnitelmassa 

painotetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, palveluiden saatavuutta ja joukkoliikenteen merki-

tyksen kasvattamista. Tavoitteet tukevat taloudellisesti kestävää rakennetta, joka mahdollistaa pit-

kälti myös olevien julkisten palveluiden täysipainoisen käyttämisen. Tällä toteuttamisohjelmalla 

pyritään vastaamaan seudun rakennesuunnitelmatyön tavoitteisiin: 

 väestönkasvuun varautuminen 

 yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

 keskustan kehittäminen 

 asuntotuotannon monipuolistaminen 

 elinkeinoelämän edellytysten turvaaminen 

 liikkumisen tapojen uudistaminen 

 palveluverkon kehittäminen. 

3. Maankäytön toteuttamisohjelma 
Asuntoalueita toteutettaessa pyritään kokonaisvaltaisesti edulliseen ratkaisuun. Tämä tarkoittaa 

maapolitiikan, kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan rakentamisen ja asumisen lähipalveluverkon so-

vittamista yhteen. Alueiden rakentamisen oikealla järjestyksellä voidaan vaikuttaa jo rakennettujen 
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palveluiden kuten koulujen ja päiväkotien käyttäjämäärien pysymiseen vakaina. Myös uusien palve-

luiden toteutusajankohdan määrittäminen on järjestelmällisen ohjelmoinnin myötä helppoa. 

 

Maankäytön ohjelmoinnin keskeisiä tavoitteita ovat: 

 taajamarakenteen tiivistäminen ja joukkoliikenteen kehittämisedellytysten parantaminen 

 rivi- ja kerrostaloasumisen houkuttelevuuden parantaminen ja niiden osuuden lisääminen 

asuntotuotannossa yli 50 %:iin 

 kunnan luovuttamien omakotitonttien osuuden nostaminen 20 %:sta 60 %:iin omakotituo-

tannosta 

 Lamminrahkan alueen rakentamisaikataulun ratkaiseminen 

 Vatialantien jatkeen rakentamisaikataulun ja Ruutanan alueen vuosittaisen asuntotuotannon 

määrän ratkaiseminen 

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen  

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on koko Tampereen kaupunkiseudun 2010-luvun tärkein yh-

dyskuntarakenteellinen tehtävä. Eheyttämisellä vastataan joukkoliikenteen tukemiseen, sen avulla 

voidaan kehittää palveluita asutuksen lähellä ja se helpottaa päästöjen rajoittamista, johon valtio-

neuvosto ilmastopolitiikassaan on sitoutunut. Olennaista on tehostaa maankäyttöä joukkoliikenteen 

laatukäytävien varrella.  

 

Eheytettäviä alueita ovat esimerkiksi rakentamattomat alueet, joita ei ole vielä asemakaavoitettu tai 

joiden asemakaava ei ole toteutunut. Samoin niitä ovat poistuvat työpaikka-alueet, jotka soveltuvat 

tehokkaaseen asuntorakentamiseen. Pitkällä tähtäimellä on pyrittävä muuttamaan myös Kangas-

alantien varren omakotiasutus rivi- tai kerrostaloiksi, joiden avulla tien aiheuttamat meluhaitat 

asuinympäristössä ovat vältettävissä. Eheyttämistä tutkitaan tarkemmin keskustan, Vatialan ja Suo-

raman osayleiskaavatöissä. Näille kullekin alueelle on tavoitteena osoittaa uusia asuntoja noin 2000 

asukasta varten. Täydennysrakentaminen luo edellytykset kaupallisten palveluiden parantamiselle ja 

työpaikkojen lisäämiselle ja vähentää osaltaan liikkumisen tarvetta alueen omavaraisuuden parantu-

essa. 

 

Rakenteen eheyttämiseen kuuluu myös toimintojen lomittaminen perinteisen kaupunkirakenteen 

tapaan. Yksipuolisia, toiminnoiltaan erikoistuneita alueita halutaan välttää lukuun ottamatta toimin-

toja, joista aiheutuu ympäristöhäiriöitä. Palveluiden ja työpaikkojen lomittaminen asumisen kanssa 

vähentää liikkumisen tarvetta ja lisää elinympäristön mielenkiintoisuutta ja virikkeisyyttä. Samoin 

se ympärivuorokautisten toimintojen myötä tukee turvallisuutta. Sekoittumista edistetään yleiskaa-

voituksen yhteydessä sijoittamalla eri toimintojen kortteleita toistensa viereen, asemakaavoissa ja 

tontinluovutuksessa voidaan edellyttää liiketilojen ja asuntojen sijoittamista samoille tonteille tai 

samoihin rakennuksiin. Asuntoalueilla sekoittumista edistetään myös täydentämällä talotyypeiltään 

yksipuolisia alueita monimuotoisemmiksi. 

Keskustan kehittämisohjelma 

Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on asukasluvun lisääminen, palveluiden parantaminen ja lä-

hiympäristön ja ulkoiluverkon kehittäminen. Yleiskaavan valmistuttua jatketaan ydinkeskustaa ke-

hittävää asemakaavoitusta. Tavoitteena on liike- ja asuintilojen lisääminen ja jalankulkualueen laa-

jentaminen. Keskustan asukaspohjan monipuolisuus turvataan varaamalla tontteja keskustan tuntu-

masta myös pientalorakentamiseen. Lähiympäristö pyritään rakentamaan esteettömäksi.  

 

Määrätietoinen maapolitiikka antaa mahdollisuuden elinkeinoelämän kehittämiseen myös liiketoi-

minnassa. Asuintontteja kuntakeskuksesta ja aluekeskuksista luovutettaessa voidaan velvoittaa lii-



 5 

ketilojen rakentamiseen. Kunta ottaa keskustassa määrätietoisen roolin liike-elämän kehittämisessä. 

Keskustan osayleiskaavan toteuttamista ohjelmoivan kehittämissuunnitelman laatiminen käynniste-

tään v. 2011.  

Elinkeinojen kehittäminen 

Elinkeinopoliittista toimenpideohjelmassa määritellään keinot, joilla eri toimialojen työpaikkojen 

kasvua ja kunnan työpaikkaomavaraisuutta lisätään. Maankäytön näkökulmasta teollisuustonttien 

saatavuus on keskeinen työväline valmistavan teollisuuden työpaikkojen turvaamisessa. Keskustan 

ja muiden kaupan alueiden kehittyminen on tärkeä osa palvelualojen työpaikkojen kasvun tukemi-

sessa. Toimenpideohjelmassa kullekin elinkeinotoiminnan alueelle luotava profiili helpottaa alueen 

markkinointia ja suunnittelua. 

 

Kallion yritysalueen rakentaminen on vasta käynnistynyt. Alueelta riittää teollisuus- ja verstastoi-

mintaan soveltuvia tontteja useaksi vuodeksi. Kunnan vastikään hankkima alue Asemalla kaavoite-

taan pienteollisuudelle. Alueen toimitilarakentaminen on tarkoitus käynnistää v. 2013. Lamminrah-

kan alueella pyritään sekoittamaan asumista ja työpaikkarakentamista osittain myös korttelitasolla. 

Työpaikkarakentaminen alueella voidaan aloittaa v. 2020 mennessä. 

 

Tarastenjärven alueelle varataan yleiskaavassa tilaa ympäristöhäiriötä aiheuttavalle työpaikkaraken-

tamiselle. Alue soveltuu esim. kierrätystä harjoittaville toiminnoille, terminaaleille ja energiantuo-

tannolle. Alueen maanhankinta käynnistetään yleiskaavan valmistuttua. Asemakaavan muutos Len-

tolan yritysalueen kehittämiseksi on laadittavana. Kunnan tehtävänä on hankkeiden koordinointi, 

tonttien luovuttaminen paljon tilaa vaativalle liike-elämälle ja liikennejärjestelyjen muuttamisesta 

vastaaminen. Hankkeen toteutus käynnistetään v. 2012. 

Erityiskysymykset 

Lamminrahkan alueen rakentaminen 

Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan yhteistyönä suunniteltu Ojalan ja Lamminrahkan alu-

eiden yleiskaavoitus aloitetaan vuoden 2010 aikana selvitysten laatimisella. Yleiskaavoituksen pe-

rusteella käynnistetään asemakaavoitus vuonna 2017. Lamminrahkan alue on uusi kunnanosa, jota 

suunnitellaan noin 6000 - 8000 asukkaalle ja 500 - 1000 työpaikalle. Sen suunnittelu edellyttää 

Kangasalla poikkeuksellisen suuria panostuksia ja projektin johtoa. Suunnittelua varten tulee osoit-

taa oma menokohtansa ja rahoituksensa jo vuodesta 2011 lähtien. 

 

Rakentamisen käynnistäminen edellyttää investointeja ulkoiseen infrastruktuuriin jo ennen asunto-

rakentamisen käynnistämistä. Eritasoliittymän ja pääkadun toteuttamisesta on laadittu sopimus 

Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan kesken v. 2007 ja niiden rakentamiseen tulee varautua 

v. 2018. Alueen rakentaminen valmiiksi kestää noin 20 vuotta ja edellyttää kunnalta kaikkiaan yli 

60 miljoonan euron investointeja palveluverkkoon ja yhdyskuntatekniikkaan. Asuntorakentamisen 

käynnistämisvuodeksi tavoitellaan vuotta 2019, jolloin myös vesihuolto- ja kaukolämpöverkoston 

tulee olla otettavissa käyttöön. 

 

Erityisen tärkeätä on saada alueen julkisen liikenteen järjestelmä toimimaan alusta lähtien. Seudun 

rakennesuunnitelmassa on varauduttu raitiotien rakentamiseen Hankkion kautta Lamminrahkaan 

2020-luvun lopulla. Sitä ennen alueen julkinen liikenne perustuu bussiliikenteeseen.  

Ruutanan kehittäminen 

Vatialantien jatke Ruutanaan on kunnan sisäisen liikenneverkon puuttuva lenkki. Sen rakentaminen 

helpottaa ruutanalaisten kulkua yläkouluihin, Lentolan ja Kallion yritysalueille ja kunnan länsiosan 
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palveluiden pariin. Vatialantien jatkeen rakentaminen helpottaa täydennysrakentamista Jussilan ja 

Ruutanan alueilla. Tien rakentaminen pyritään aloittamaan heti kaavoituksen ja rahoituksen varmis-

tuttua. Pysäkkitien korjauksen perusteella Tähtitien alueen rakentamista voitaneen silti aikaistaa. 

 

Ruutanan täydennysrakentaminen ohjelmakaudella on maltillista. Rakentamistahti ei luo edellytyk-

siä kaupallisten palveluiden merkittävälle parantamiselle, mutta koulu- ja päiväkoti-investointeja on 

edelleen tarpeen tehdä. Ruutanan alueella on asemakaavassa yli 100 tontin hajakapasiteetti, joka 

toteutuu hiljakseen. Tämän lisäksi kunta ja seurakunta tarjoavat rakennettavaksi noin 5-15 omakoti-

tonttia vuodessa. 

 

Maltillinen kasvu on perusteltua myös siksi, että raideliikenne Jyväskylän radalla ei kehity v. 2030 

mennessä kovin merkittävästi. Raideliikenteen kehittäminen edellyttää eri toimijoilta tuntuvia pa-

nostuksia ja siksi pitkää toteuttamisaikaa. Mikäli työmatkaliikennettä palveleva raideliikenne käyn-

nistyy 2020-luvulla, kunnan on syytä jättää kehittämismahdollisuuksia tehokkaalle asuinrakentami-

selle radan tuntumassa. 

Sahalahti ja Kuhmalahti maankäytön ohjelmoinnissa 

Sahalahden ja Kuhmalahden asuntotuotanto pyritään pitämään vakaana. Myös näillä alueilla on 

tärkeätä ohjata asutus palveluiden ääreen. Keskusten rakenteen pitäminen tiiviinä ja palveluiden 

säilyttäminen edellyttää myös ajoittaista rivi- ja kerrostalotuotantoa, johon asemakaavoituksessa 

varaudutaan.  

Maapoliittinen ohjelma 

Kunta on hyväksynyt seudullisia tavoitteita ja linjauksia noudattavan maapoliittisen ohjelman ke-

väällä 2010. Määrätietoinen maapolitiikan noudattaminen on edellytys yhdyskuntarakenteen ja pal-

veluverkon suunnitelmalliselle rakentamiselle. 

Maaseudun rakentamisen ohjaaminen 

Valtio edellyttää MAL-aiesopimuksessa hajarakentamisen osuuden asteittaista vähentämistä. Kau-

punkiseudulle on laadittu yhteiset periaatteet taajamien ulkopuolisen rakentamisen ohjaamisesta. 

Kuntien tulee ohjata asukkaita laadukkaiden palveluiden äärelle ja taajamien ulkopuolella yleiskaa-

voituksen ja lupapolitiikan keinoin toimivien kylien yhteyteen. Näitä alueita valittaessa painotetaan 

kylärakenteen tiiviyttä, kaupan ja kunnan palveluiden saatavuutta, julkista liikennettä ja vesihuol-

toa. 

 

Kangasalla maaseudun osayleiskaava ja Sahalahden osayleiskaava pyritään saamaan hyväksymis-

käsittelyyn vuoden 2011 aikana. 

4. Palveluverkkosuunnitelma 
Seudullisen hyvinvointipalveluiden palveluverkkoselvityksen valmistuttua on käynnistetty kunnan 

oma palveluverkkosuunnittelu. Työssä selvitetään kunnallisen palveluverkon toimivuutta ja talou-

dellisuutta. Palvelutarjonta suunnitellaan arkielämän sujuvuuden kannalta ottaen erityisesti huomi-

oon palveluympäristön esteettömyys, jotta vanhusten ja lapsiperheiden pääsy palvelupisteisiin ei 

vaikeudu. Julkisista ja kaupan palveluista muodostetaan kokonaisuuksia, joiden toimivuutta lä-

hiympäristön rakentamisen tehokkuus tukee. 

 

Tärkeimmät palvelukeskittymät ovat Vatiala, Suorama, Pikkola, keskusta, Sahalahti, Kuhmalahti ja 

Ruutana. Näistä vain keskustaa on pyritty määrätietoisesti kehittämään myös asiointiympäristönä. 

Myös muiden keskusten ympäristöjen kehittäminen tulee olla kokonaisvaltaista. Lähiaikoina pa-
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neudutaan Vatialan keskustan kehittämiseen osayleiskaavatyön ja kunnan palveluiden suunnittelun 

yhteydessä. 

Päivähoito- ja koulupalvelujen riittävyys 

Kaupunkiseudun palveluverkkoselvityksessä on laskettu palveluinvestointien kustannukset kunnille 

2010- ja 2020-luvuilla. Kangasalan osalta investointien kokonaiskustannukset päivähoidon, esiope-

tuksen, perusopetuksen ja terveydenhoidon osalta ovat 68,0 miljoonaa euroa. Alkaneen vuosikym-

menen osalta menot ovat 26,3 miljoonaa euroa. 2020-luvulla Lamminrahka edellyttää yli 20 miljoo-

nan euron investointeja. 2010-luvulla päivähoito edellyttää 4,6, esiopetus 1,4, perusopetus 19,5 ja 

terveydenhoito 0,8 miljoonan euron investointeja. Lisäksi kunta investoi v. 2011-12 toisen asteen 

koulutukseen uuden lukion rakentamiseksi 9 miljoonaa euroa.  

 

Kunnan väestömäärä kasvaa niin kovaa vauhtia, että uusia päivähoito- ja koulutiloja on pakko ra-

kentaa, vaikka asuinalueet onnistuttaisiin sijoittamaan olevien palveluiden kannalta optimaalisesti. 

Päivähoidon kannalta ongelmallisimpia ovat Vatiala ja nauhataajaman alue Pikkolan ja Suoraman 

välillä sekä Tursolan alue. Ruutanassa suunniteltu kuusiosastoinen päiväkoti ratkaisee alueen päi-

vähoitopaikkapulan. Opetuksen kannalta voimakkaimmin kasvavia alueita ovat Suorama ja Vatiala. 

Kouluverkkosuunnitelman tavoitteleman yhtenäiskoulun sijoituspaikkaa joudutaan tarkastelemaan 

uudelleen rakennesuunnitelman maankäytön pohjalta. 

 
Alue Ominaispiir-

teet 

Päivähoidon 

suunnitelma 

Kouluverkko-

suunnitelma 

Ohjelmoinnin vaikutus 

Vatiala Voimakkaasti 

kasvava alue. 

Monipuolista 

asutusta ja pal-

veluita. Koko 

kunnan vaativa 

erityisopetus 

Kirjasto- ja 

nuorisotilat 

päiväkodiksi. 

Alueella ollut 

paljon perhe-

päivähoitoa, 

joka vähenee 

runsaasti, tarvi-

taan uusia päi-

väkotitiloja.  

Uusi yhtenäis-

koulu tuo tarvit-

tavaa lisätilaa 

sekä Vatialan 

kouluun että 

Pitkäjärven kou-

luun.  

Kirjasto- ja nuorisotilat päiväkodiksi 

2011. (kirjastolle ja nuorisotiloille ei 

ole korvaavaa tilaa) 

Uusi 6-osastoinen päiväkoti alueelle 

2014.  

Erityisopetuksen ap ja ip-tilat uuden 

pk:n yhteyteen 

 

Lam-

minrah-

ka 

Alueelle muut-

tavat ensim-

mäiset asukkaat 

2019 

Oma palvelura-

kenne. kanssa 

Oma palvelura-

kenne. 

Ensimmäinen päiväkoti 2020. Sekä 

päivähoitopalvelut että koulupalvelut 

suunnitellaan yhteistyössä Tampereen 

kanssa 

Suorama Perinteinen 

lapsiperheiden 

alue. Täyden-

nysrakentami-

nen jatkuu. 

Esiopetustiloja 

koulun laajen-

nukseen 2011-

2012. 

Suoraman kou-

lun laajennus ja 

peruskorjaus 

2011-2012 

Uusi päiväkoti alueelle 2014 (yhte-

näiskoulun yhteyteen) ? 

Liuk-

siala 

 Esiopetustilat 

koululta puuttu-

vat.  

Kuntouttava 

koko kunnan 

erityisopetus 

Liuksialan kou-

lulla  

Uusi 4-osastoinen päiväkoti, jossa 

esiopetustilat, koulun tontille 

  

Mänty-

veräjä – 

Tursola- 

Asema 

Omakotivaltai-

nen täydentä-

misalue 

Alueella on 

kasvava päivä-

hoidon tarve. 

Tursolan kortte-

likoulu 2009. 

Esiopetustilat 

koulun yhtey-

dessä. 

Uusi 6-ryhmäinen päiväkoti alueelle 

mahdollisesti uuden yhtenäiskoulun 

yhteyteen. 

Uusi yhtenäiskoulu 2013-2014 Va-

tiala-Ruutanatien läheisyyteen? 

Keskusta Tuntuvaa täy- Nykyinen 3 - Pikkolan taide- Uusi lukio Pikkolaan 2012. Keskus-
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dennysraken-

tamista ydin-

keskustassa. 

Vanhusvoittoi-

nen väestö. 

osastoinen päi-

väkoti. 

ja taitoaineiden 

tilat 2010 

tassa on varauduttava yhden osaston 

laajentamiseen Vesaniemen päiväko-

dissa. Yksityistä palvelutuotantoa 

pyritään lisäämään. 

Riku Alueelle tulossa 

täydentävää 

asutusta, väes-

törakenne mo-

nipuolistuu. 

Hoivapalveluja. 

Päiväkodin 

kapasiteetti 

käytössä, lisä-

rakentaminen 

mahdollista. 

Suuntautuu Tur-

solan kouluun. 

Pyritään lisäämään yksityistä palvelu-

tuotantoa päivähoidossa Pikonlinnan 

alueella. 

Ruutana Alueella run-

saasti lapsiper-

heitä. Varaudu-

taan maltilli-

seen kasvuun. 

Uusi Laureenin 

6-osastoinen 

päiväkoti 2012. 

Päiväkoti kor-

vaa Laureenin 

tilapäistilat ja 

Viserryskujan 

päiväkodin.  

Yläkoulun oppi-

laiden siirtymi-

nen mahdolli-

sesti uuteen 

yhtenäiskou-

luun, riippuen 

uuden koulun 

sijoittumisesta. 

Uusi päiväkoti pyrittävä saamaan 

Ruutanan koulun läheisyyteen. Va-

tialan tien jatke valmistuu 2015. 

Sahalah-

ti-

Kuhma-

lahti 

Väestötilanne 

pysyy vakaana. 

Saarioisten 

työvoima vai-

kuttaa päivä-

hoidon tarpee-

seen.  

Sahalahden 

päiväkodin 

peruskorjaus 

2011, laajennus 

yhdellä osastol-

la tarpeen Päi-

vähoitotilajär-

jestelyjä jo 

olemassa ole-

vissa tiloissa. 

Yhtenäiskoulu. 

Sariolan koulun 

laajennus 2009. 

Lisälaajennus 

2011 - 12 

Entiset nuorisotilat päiväkotikäyttöön 

2011. 

Kuhmalahdelle uusi päiväkoti 2011 

alusta. Päiväkodissa yhden osaston 

laajennusmahdollisuus. 

Huuti-

järvi - 

Herttu-

ala 

Huutijärvellä 

täydennysra-

kentamista 

Herttualan päi-

väkodin kor-

vaavat tilat 5-

osastoinen päi-

väkoti Huutijär-

ven koulun 

tontille 2013 

Huutijärven 

koulun laajen-

taminen 2013. 

Herttualan alueen rakentaminen alkaa 

2010-luvun lopulla. Uusi päiväkoti 

vuosikymmenen lopulla alueelle. 

Terveyspalvelut 

Keskusterveysasemalla, Vatialan ja Suoraman terveysasemilla on tilanahtautta ja laajennustarvetta 

jo tällä hetkellä alueiden voimakkaan kasvun vuoksi. Terveyspalvelujen osalta tullaan keskittämään 

palveluja isompiin yksiköihin, alkuvaiheessa ainakin suun terveyspalvelujen osalta. Palvelujen kes-

kittäminen aiheuttaa aluksi investointikustannuksia, kun korvaavat tilat joudutaan rakentamaan 

muualle. Keskusterveysasemalle tullaan jatkossa keskittämään aiempaa laajemmin erityispalveluita 

yhteistoiminta-alueella, mikä myös edellyttää keskusterveysaseman laajentamista ja peruskorjausta. 

Terveysasemien saavutettavuus julkisella liikenteellä ja turvallisin kevyenliikenteen väylin on tär-

keää kaikkien terveysasemien osalta. 

5. Asunto-ohjelma 2011 - 2013 
Vuosina 2001-2005 Kangasalla rakennettiin 1336 asuntoa eli keskimäärin 267 asuntoa vuodessa. 

Omakotitaloja valmistui keskimäärin 137 vuodessa, kerrostaloasuntoja 94 vuodessa. Seudun asun-

tostrategiassa on asetettu tavoitteita asuntotuotannon määrälle ja laadulle. Kangasalle on tavoitteena 

rakentaa suunnitelmakauden alussa noin 300 asuntoa vuodessa, Lamminrahkan rakentamisen käyn-
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nistyttyä noin 350 asuntoon vuodessa. Asuntokuntakoon pienentyminen tarkoittaa aiempaa suurem-

paa pienasuntojen ja muiden kuin omakotitalomuotoisten rakennusten kysyntää. Vuosittaisesta tuo-

tannosta 100 asuntoa sijoittuisi kerrostaloihin, 145 omakotitaloihin ja 55 näiden välimuotoihin.  

 

Viime vuosien asuntotuotannosta vain noin kymmenesosa on rakennettu kunnan luovuttamille ton-

teille. Kunta on voinut luovuttaa tontteja kerros- ja rivitalotuotantoonkin vain vähän, eikä kunta ole 

näin ollen voinut merkittävästi vaikuttaa asuntotuotannon sijoittumiseen, määrään tai muotoon. 

Kunta on saanut niukasti tontinmyyntituloja, eikä niillä ole riittävästi pystytty parantamaan palvelu-

tuotantoa.  Kunnan tuleekin varautua turvaamaan riittävä tonttituotanto tulevien vuosien asuntotuo-

tannolle. Omakotitonttien luovutusmäärä tulee nostaa nopeasti 30:stä 60:een ja suunnittelukauden 

lopulla noin 90:een, vaikka samanaikaisesti pyritään rivi- ja kerrostalorakentamisen osuutta kasvat-

tamaan. 

Erityisasuminen 

Erityisryhmien asumiseen on etsitty yhteisiä linjauksia. Vanhusten asumisen ongelmia pyritään en-

sisijaisesti ratkaisemaan tarjoamalla asuntoja, joihin toimitetaan tarvittavat palvelut.  

 

Vanhusväestön määrä lisääntyy tuntuvasti vuoteen 2030 asti, ja ikäihmiset tulevat elämään pit-

käikäisiksi. Suurten ikäluokkien naisista jopa puolet elää yli 90-vuotiaaksi. Yksinasuvien osuus 

tulee kasvamaan entisestään. Yksinasumisen ongelmia on ratkaistava kehittämällä asuinyhteisöjä. 

Elämisen kirjon säilyttämiseksi eri ikäluokkia ei pyritä erottelemaan alueittain. Tärkeää on saada 

myös perheasumista palveluiden tuntumaan. 

 

Ikäihmisten asumisen ja palveluiden kysyntään vastataan tukemalla kotona asumista ja tuottamalla 

vanhusten yksilöllisesti tarvitsemia palveluita. Vanhusten omatoimisuutta tuetaan tekemällä asuin-

ympäristöstä esteetön kokonaisuus, jossa on hyvä lähipalvelujen saatavuus. Tämä edellyttää iäkkäil-

le sopivien asuntojen sijoittamista keskustaan ja alakeskustoihin, joista pyritään tekemään tiiviitä, 

palveluiltaan monipuolisia ja jalankulkua tukevia. Ympäristön kehittäminen tulee ulottaa yleiskaa-

vasta katujen kunnossapitoon asti, ja siihen tulee saada mukaan myös rakennuttajat ja yhteisöt. 

 

Vanhuksille soveltuvaan asuntotuotantoon osoitetaan tontteja keskustasta, Suoramalta, Huutijärvel-

tä, Sahalahdelta ja Ruutanasta. Raskaan laitoshoidon rakentamista pyritään hillitsemään. Ympäri-

vuorokauden toimivia, yövalvottuja yksikköjä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ripotella ym-

päri kuntaa vaan keskittää keskusta-alueelle Jalmarin Kodon läheisyyteen, Pikonlinnan-Riun alueel-

le ja Maijalan palvelutalon läheisyyteen. 

 

Valtakunnallisten linjausten mukaisesti vanhuspalveluiden, kehitysvammahuollon ja mielenterve-

yspalveluiden laitosvaltaista palvelurakennetta puretaan seuraavien vuosien aikana. Samalla vahvis-

tetaan avohuoltoa ja lisätään ja monipuolistetaan erityisryhmien asumista. Kehitysvammahuollon 

tarpeet asumisen järjestämiseen ovat erittäin suuret seuraavien kymmenen vuoden aikana; tarve 

Kangasalla on noin 100 kehitysvammaisten asunnolle. Kehitysvammaisten asumista tulee sijoittaa 

muun asumisen keskelle, hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyyteen. ARA suuntaa koro-

tukilainoitusta ja erityisryhmien asumisavustuksia vuoteen 2015 asti kehitysvammaisten asumiseen, 

joten on tarve nopeasti etsiä asumispalveluyksiköiden sijoituspaikkoja. Psykiatrisessa hoidossa tar-

vitaan mielenterveyskuntoutujille erimuotoista tukiasumista, joka voidaan sijoittaa esim. Ranta-

Koivistoon.” 

 

 

Alue 2011 2012 2013 

Maijala AK 1500   
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Tarpila  AR  500  

Ranta-Koivisto   AR 400 

Riku   AR 600 

Yhteensä  2000 1000 

Erityisasumisen tontinluovutukset (kerrosalaa) asunto-ohjelmakaudella 

Tuettu asuminen 

Kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman mukaan Kangasalan asuntotuotannosta noin 10 % tulee 

olla edullista vuokra-asumista ja sen lisäksi 15 % muuta vuokra-asumista tai muuta tuettua asuinra-

kentamista.  Asuntorahasto on vuoden 2009 lopulla lähettämässään kiertokirjeessä edellyttänyt kai-

ken sen tukeman asuntorakentamisen kilpailuttamista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuettua 

tuotantoa voidaan rakentaa kunnan luovuttamille tonteille, joiden hintatason asuntorahasto määritte-

lee. Rakennusliikkeiden omistamille maille voi rakentaa vain kovan rahan tuotantoa. Ratkaisu sel-

keyttää käytäntöä ja helpottaa maapolitiikan hoitamista. Kunta voi käytännössä tontinluovutuksel-

laan ohjata tuetun tuotannon vuosittaista määrää. Kunnan tulee siis jatkuvasti ohjata osa tontin-

luovutuksesta vuokra- ja asumisoikeusasumiseen. 

 

Tuettu asuntotuotanto on sijoitettava ensisijaisesti joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyyteen. Se 

ei saa muodostaa yksipuolisia alueita, ja siinä on pyrittävä myös talotyyppien monimuotoisuuteen. 

Kunta jatkaa kerros- ja rivitalotonttien jakamista eri rakennuttajille eri puolilta nauhataajamaa ja 

Ruutanasta ja Sahalahdelta ja varmistaa luovutuksellaan asuinympäristön laadukkaan toteuttamisen.   

 

Alue 2011 2012 2013 

Mäntyveräjä  AK 1800 (V) AK 2200 

Ilmoninmäki  AK 1500  

Ilkonmäki   AK 1200 (V) 

Vaarinmaa AR 2200   

Yhteensä 2200 3300 3400 

Tuetun asumisen tontinluovutukset (kerrosalaa) asunto-ohjelmakaudella (V=vuokra-asuntoja) 

Tonttien luovutus 

Vuoden 2010 alussa selvitettiin rakentamattomien omakotitonttien määrä kiinteistöverotusta varten. 

Kaiken kaikkiaan omakotitonttien asemakaavavaranto on yli 500 tonttia, joista noin kolmannes si-

jaitsee Ruutanassa. Rakentamattomien asuintonttien korotetun kiinteistöveron odotetaan edistävän 

tonttien käyttöön saamista. Kunnan omistuksessa olevista asuntotonteista on ollut jatkuva pula, joka 

vihdoin on helpottamassa. Kaavavaranto saadaan vastaamaan vähintään kahden vuoden tarpeita 

suunnittelukauden keskivaiheilla. Investointien ennakoiminen edellyttää, että luovutukseen tulevien 

tonttien asemakaavat ovat lainvoimaisia vähintään vuosi ennen luovutusta ja että varaukset tonteista 

voidaan tehdä noin puoli vuotta ennen rakentamisen aloittamista, jotta rakentajille jää riittävästi 

aikaa suunnitteluun.  

 

Olevien omakotialueiden tiivistämistä jatketaan edelleen. Tontteja jakamalla saadut rakennuspaikat 

ovat yleensä yhdyskuntarakenteen ja palvelutarjonnan kannalta mielekkäitä toteutettavia. Tämän 

lisäksi vanhojen alueiden käyttöä voidaan tehostaa uusilla rivi- tai kerrostalotonteilla. 

 

Tonttien hinnoittelu on tarkasti harkittava. Rakentajalle vaihtoehtona oleva hajarakentaminen hou-

kuttelee halvempana, vaikka saattaa asumisen aiheuttamina kokonaiskuluina olla merkittävästi kal-

liimpi. Kannattavuuden muuttuja on myös tonttikoko, jonka osalta tasapainoillaan yhtä lailla asuk-

kaiden odotusten ja tehokkuuden välissä. Kaupunkimaisen pientalorakentamisen edistämiseksi tulisi 
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harkita koehankkeita, koska valmistalomallisto on suunniteltu pääosin väljää rakentamistapaa var-

ten, eikä siitä löydy tiiviiseen rakentamiseen hyvin sopivia malleja.  

 

Suunnitelmakauden alkuvuosina omakotirakentamisen pääpaino on Tursolassa, sen jälkeen Va-

tialassa ja siirtyy vuosikymmenen vaihtuessa Herttualaan. Koko ajan pyritään tarjoamaan täyden-

nysrakentamismahdollisuuksia myös muualla taajamien alueella. 

Kerros- ja rivitalojen rakentaminen 2011-2013 

Kerrostalotuotannon määrä on ollut vuosittain hyvin vaihteleva. Rivi- ja kerrostalojen rakentamisen 

painopisteet ovat edelleen keskusta, Suorama ja Vatiala. Keskustassa ja Vatialassa on lähivuosina 

mahdollista luovuttaa tontteja myös kunnan mailta. 

 

Nauhataajaman alueella on yksityisten tahojen kanssa vireillä useita yhteistyöhankkeita, joiden kaa-

voitusta ja toteuttamista ohjataan maankäyttösopimuksilla. Erityisen haastavaa on olevien rivi- ja 

kerrostalotonttien lisärakentaminen, joka on palvelutarjonnan ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisen 

kannalta hyvin suotavaa. Kunnan roolina on rohkaista ja tukea täydennysrakentamista, josta saata-

via tuloja tulee ohjata suoraan alueen ympäristön laadun parantamiseen. Maapoliittisia keinoja so-

veltamalla täydennysrakentaminen tulee saada niin kunnan kuin taloyhtiöidenkin kannalta taloudel-

lisesti kannattavaksi. 

 

Alue 2011 2012 2013 

Pitkäjärvi AR 3395   

Tarpila AK 2500 AK 2500 AK 2500 

Sälssinkuja AK 1500   

Kuohunharjuntie   AK 2000 

Noormarkku  AR 1400  

Tallimäki  AK 2200 AK 2200 

Yhteensä 7395 6100 6700 

Kerros- ja rivitalotonttien luovutus asunto-ohjelmakaudella 

Omakotitonttien luovutus vuosina 2011-2013: 

Kunnan luovuttamien omakotitonttien määrä on tarkoitus nostaa tällä vuosikymmenellä 60:een ja 

2020-luvulla 80:een. Perinteisen omakotirakentamisen lisäksi pyritään kaavoituksella ja tontin-

luovutuksella edistämään kaupunkimaisen pientaloasutuksen toteutumista.  

 

Suunnitelmavuosien aikana Tursolasta, Ruutanasta ja Huutijärveltä luovutetaan yhteensä yli 50 

omakotitonttia aiemmin laadittujen kaavoitussopimusten toteutuessa. 

 

Alue 2011 2012 2013 

Uhtuankuja  4  

Savikontie 9   

Kortekumpu  35 45 

Noormarkku 4   

Kottila 1 2 2 

Jussila 4 2   

Huutijärvi 1   

Ruutana 12   

Vainiometsä 5   

Asemanseutu  4  
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Yhteensä 36 47 47 

Omakotitonttien luovuttaminen (kpl) asunto-ohjelmakaudella rakentamisen aloitusvuoden mukaan. 

Alueen kunnallistekniikka on rakennettuna aloitusvuonna 30.6. mennessä. 

6. Liikennejärjestelmän toteuttaminen 
Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän tärkeimmät tavoitteet ovat joukkoliikenteen kulkutapaosuu-

den tuntuva lisääminen ja jalankulun ja pyöräilyn edellytysten parantaminen. Näiden lisäksi liiken-

neratkaisuin vaikutetaan myös keskustojen kehittämistavoitteeseen. Päämäärään pyritään käyttämäl-

lä ohjaavia keinoja ennen raskaita investointeja: vaikutetaan liikkumistarpeeseen, kehitetään jouk-

koliikennettä, lisätään informaatiota ja liikenteen hallintaa ja tehostetaan nykyisen verkoston käyt-

töä pienin parannuksin. 

Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen 

Kunta voi vaikuttaa joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen sen hinnoittelulla, palvelutasoa kehittämäl-

lä, joukkoliikenteen etuisuuksilla, pysäkkijärjestelyillä ja liityntäliikenteen järjestelyillä. 1990-

luvulla aloitettua pysäkkien kehittämistä tulisi jatkaa ja osoittaa liityntäliikennejärjestelyihin vuosit-

tainen määräraha. Kunnan pyöräilyohjelmaa on tarkoitus päivittää kaupunkiseudun linjausten val-

mistuttua. Lähiaikoina pyritään poistamaan reittien puuttuvat lenkit taajama-alueella ja rakentamaan 

keskustan jalankulkuvyöhykettä. 

Keskustojen kehittäminen 

Kunta on kehittänyt keskustaansa määrätietoisesti jo vuosia. Kehittämistä jatketaan panostamalla 

alueen julkisten palvelujen lisäksi katu- ja puistoalueiden rakentamiseen merkittävin vuotuisin in-

vestoinnein. Asukasmäärän ja palveluiden lisäämisen ohella on kehitetty esteetöntä ja sujuvaa ja-

lankulkuympäristöä ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Ohikulkuliikenteen poistamiseksi keskustasta 

on onnistuttava Lahdentien eritasoliittymien muuttamisessa ja täydentämisessä.  

Seudulliset kehittämishankkeet 

Seudulla on vireillä muutamia suuria väyläinvestointeja, joista Kangasalaa koskevat VT 9 ja VT 12 

perusparannushankkeet. Kaupunkiseudun hankkeina käynnistetään lisäksi liikenteen hallintaan, 

älyliikenteeseen ja pyöräilyn kehittämiseen liittyviä suunnitelmia. Oheiseen luetteloon on merkitty 

TASE 2025 - Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämisohjelman 

hankkeet. Vaiheessa I toteutettavat hankkeet on suunniteltu ja niille on osoitettavissa rahoitus ennen 

v. 2015. Vaiheessa II toteutuvien hankkeiden toteuttamisen tarve on tunnistettu ja ne pyritään ra-

hoittamaan lähivuosina. Vaiheen III toteutumiseen varaudutaan suunnittelussa, mutta ne eivät edel-

lytä välittömiä toimia. 

 

Toimenpide Suunnitteluvalmius Ajoitus Kustannusarvio 

Lamminrahkan eritasoliittymä  II 2,0 

Kangasalan keskusta, Tampereentie hyväksytty I 0,4 

Vatialantie Lentola-Asema, jk+pp yleissuunnitelma I 0,9 

Vatialantien jatke Asema-Ruutana yleissuunnitelma I 4,2 

Keskustan kävelyalueen kehittäminen luonnos II 0,2 

Lentolan yritysalueen liikennejärjestelyt luonnos II  

Pyöräilyohjelman tarkistaminen  I  

Liityntäpyöräilyn kehittäminen, pysäkit  I  

Kangasalan keskusta, Kuohunharjuntie  II 0,5 

Kangasalan keskusta, rampit ja alikulku  II 1,0 

Ranta-Koiviston etl, täydentäminen yleissuunnitelma II 1,5 

Taajamien pyörätieverkon täydentäminen  II  
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Liikennejärjestelmän kehittämistoimet 

 

Toimenpide Suunnitteluvalmius Ajoitus Kustannusarvio 

Korvenperäntie, kv väylä rakennussuunnitelma II  

Huutijärvi-Sahalahti, kv väylä, viimeistely rakennussuunnitelma III 1,0 

Muut suuret hankkeet 

 

Taulukkoon merkittyjen hankkeiden lisäksi Kangasalan alueella on vireillä valtion tai seudun hank-

keina VT 9 nelikaistaistaminen Tampereen ja Oriveden välillä, VT 12 ohituskaistojen rakentaminen 

Tylkän ja Pälkäneen välillä, VT 12 nelikaistaistaminen Alasjärven ja Huutijärven välillä ja katurai-

tiotien rakentaminen Hankkion kautta Lamminrahkaan. VT 9 parantamisen ensimmäisessä vaihees-

sa voidaan toteuttaa alikulku Suinulan asemalta Onkijärvelle.  

7. Ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuus 
Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan seudulla pyritään olemaan edelläkävijöitä ilmastonmuutok-

sen hillinnässä. Seudulliseen yhteistyöhön osallistuminen ja sitoutuminen edesauttavat kaupunki-

seudun kokonaisuuden hallintaa ilmastonmuutoksen ja energiansäästön kannalta.  

Yhdyskuntarakenne 

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeää. Asumista, 

työpaikkoja ja palveluita sijoitetaan nykyisen rakenteeseen niin, että joukkoliikenteen ja kävelyn ja 

pyöräilyn osuutta liikkumisessa on mahdollisuus lisätä. Tehokkuustavoitteena on vähintään 15-20 

asukasta/ha. Suunnitelmavaihtoehtoja vertaillaan kokonaisvaltaisesti energiatehokkuuden ja liikku-

misen osalta. Tiivis alue mahdollistaa aluelämmön hyödyntämisen. Rakentamisen sijoittuminen 

pienilmaston kannalta edullisesti vaikuttaa lämmitykseen kuluvan energian vähenemiseen. 

Rakentamisen energiatehokkuus 

Tontinluovutusehdoissa kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen ja lähiympäristön laatuun. 

Suunnittelussa pyritään yhteistyöhön eri toimijoiden, esimerkiksi rakennusliikkeiden ja energia-

asiantuntijoiden kanssa ja käynnistetään yhdessä pilottialueita ja -kohteita. Kunta pyrkii edistämään 

erityisesti taloyhtiöiden muutostyötä ohjaamalla ja tarjoamalla etuisuuksia, esim. lisärakennusoike-

utta muutoksia tekeville. Samassa yhteydessä on hyvä tehdä tarpeelliset esteettömyyskorjaukset ja 

lähiympäristön parantamistoimet.  

Energiantuotanto 

Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti tulee tavoitella uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 

Kangasalla kaukolämmön energiantuotanto pohjautuu toistaiseksi maakaasuun, joka fossiilisena 

energialähteenä aiheuttaa hiilipäästöjä. Maakaasun tuontia lisätään lähivuosina uudella putkilinjalla, 

joka ulottuu Sahalahdelle. Uusiutuvien energianlähteiden ja jätteenpolton mahdollisuuksia kartoite-

taan. Tarastenjärven alue sopisi energiantuotantoon, mutta lämmön siirtäminen sieltä taajamaan ei 

ole taloudellisesti mahdollista. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

Ilmastonmuutokseen varaudutaan rakentamalla hulevesien käsittelyjärjestelmiä. Hulevesisuunnitte-

lu kuuluu tätä nykyä kaikkiin osayleiskaavoitushankkeisiin. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

vähentää aina imeyttäviä alueita, minkä vuoksi hulevesijärjestelmien tarve saattaa tulla esille yksit-

täisissäkin maankäytön tehostamishankkeissa. 
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8. Kulttuuriympäristö ja viherverkko 
Luonnon ja kulttuuriympäristön arvot ovat maankäytön suunnittelun olennainen lähtökohta. Maa-

seudun kulttuuriympäristöohjelma on laadittu maaseudun osayleiskaavoitusta varten v. 2004. Seu-

dun rakennesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti kulttuuriympäristön erityisiä arvoja vaalitaan ja 

asukkaiden juurtumista edistetään vaalimalla historian jälkiä maisemassa. Myös uuden laadukkaan 

rakennetun ympäristön muodostumista edistetään. Kaupunkikuvallisesti tärkeiden tonttien luovu-

tuksessa ja kunnan omassa rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota rakennetun ympäristön 

laatuun.  

 

Kangasalan kunnan luonto-ohjelma on laadittu v. 2004. Sen avulla pyritään turvaamaan luonnonkir-

jon ja paikallisen luonnon ominaispiirteiden säilyminen Kangasalla. Laadittavana oleva viherohjel-

man avulla pyritään kartoittamaan viheralueiden kehittämistarpeita, määrittelemään niihin liittyviä 

tavoitteita ja arvioimaan resurssitarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi. Juuri valmistuneen maise-

maselvityksen pohjalta määritellään viherverkko, viheralueiden määrä ja sijainti ja niiden keskinäi-

nen merkittävyys. Työn viimeisessä vaiheessa laaditaan viherverkon merkittävimpien osien kohde-

kortit hoitoa varten. 

9. Investointitarve 
Kunnan investointikyky määräytyy vuosikatteen pohjalta. Pitkällä tähtäimellä korvaus- ja uusinves-

tointien tulisi olla vuosikatteen suuruisia, ja sen puolestaan tulisi vastata poistoja. Kasvukuntana 

Kangasalan investointitarpeet ovat suuremmat. Kangasalan kunnan vuosikate v. 2009 oli 9,7 M€, 

mutta investointitarve lähivuosina 20 - 25 M€. Viime vuosina kunta on investoinut uusien alueiden 

katuverkon ja puistojen rakentamiseen 3 - 5 M€ vuodessa. Vanhojen alueiden katujen perusparan-

tamiseen on panostettu 0,4 - 0,9 M€. Kangasalan Vesi -liikelaitoksen vuosittainen saneeraustarve on 

noin 1 - 2 M€. 

Eheyttämisen säästövaikutukset 

Tutkimusten mukaan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on taloudellisesti perusteltu kehittämis-

malli, joka takaa asukkaille laadukkaat palvelut ja vähentävät liikkumisen tarvetta. Viime aikoina 

rakennetut alueet ovat olleet yhdyskuntarakentamisen kustannusten osalta edullisia. Nauhataajaman 

täydennysrakentaminen tulee edelleenkin tarjoamaan niin asukkaiden kuin kunnankin talouden 

kannalta parhaan ratkaisun. Eheyttäminen edellyttää usein sukupolven vaihdosta alueen asujamis-

tossa. Kaupunkiseudun kiihtyvän kasvun vuoksi ohjelmakaudella joudutaan varautumaan myös 

uusien asuntoalueiden aloittamiseen. Niistä merkittävin on Lamminrahka, joka sijainniltaan on seu-

dullisesti hyvin edullinen alue. Lamminrahkan alueen avaaminen siirtää mm. Herttualan ja Lau-

reeninkallion laajentamisen aloittamista myöhemmäksi ohjelmointikauden loppuun tai sen ulkopuo-

lelle. 

Infrastruktuurin investointitarve 

Omakotitonttituotannon lisääminen vaikuttaa yhdyskuntatekniikan ja kadunrakentamisen investoin-

titarpeeseen. Suunnitelmallinen rakentaminen tuottaa ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille laadukkaat 

palvelut lähietäisyydellä ja jonka palvelutaso kunnan on helppo pitää yllä. Katujen, kunnallisteknii-

kan ja puistojen rakentaminen omakotivaltaiselle alueelle aiheuttaa keskimäärin noin 25000 – 

30000 euron investoinnit tonttia kohti. 60 omakotitontin luovuttaminen vuodessa merkitsisi näin 

ollen noin 1,5 M€:n panostusta. Rivi- ja kerrostalorakentamisen osalta kustannukset asuntoa kohti 

ovat noin 5000 € uudella alueella, yhteensä keskimäärin 0,5 M€ vuodessa. Myös eheyttäminen ai-

heuttaa investointitarvetta mutta edistää vanhan katuverkon korjaamista, kun uusiin alueisiin panos-

taminen on maltillista. Eheyttävän kaavan toteuttamiseen tulee aina liittää alueen infrastruktuurin 

tilan selvittäminen ja tarvittaessa parantaminen. 
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Kunnan uudet asuntoalueet  

Toteuttamisaika, asuntotyyppijakauma sekä asuntojen ja asukkaiden määrä vuoteen 2020  
Alue
nro 

Alue nimi Toteu-
tusaika 

AK AP AO Muu 
(krs-
m

2
) 

Kaava Asun-
toja 
yht 

Asukkai-
ta 

VA1 Liuttu 2014 30   K300 2012 30 50 

VA2 Varikontie 2011- 55 45   on/2012 100 180 

VA3 Kattelus 2015- 135 20   2013 155 340 

VA4 Ilkko 2013- 48 22 2  2011 72 130 

VA5 Horsmak 2017- 30 12   2015 42 60 

VA6 Tallimäki 2013 70 15  K500 2011 85 150 

VA7 Hepokatti 2014-  30 10  2012 40 80 

VA8 Lemetty 2017- 25 25 30  2014 80 140 

VA9 Lentola 2013-    K10000 2012   

 varanto 2011-   135  on 135 320 

YHT VATIALA  393 169 177   739 1450 

%   53 23 24     

YHT LAMMINRAHKA 2019- 25 20 20   65 150 

%   38 31 31     

SU1 Suoramantie 2014- 40   K2000 2012 40 60 

SU2 Vadelmakuja 2011- 92 22 2  on 116 310 

SU3 Valimo 2013- 130 65 25 K2000 2012 220 490 

SU4 Tehdas 2013- 75 75 30  2011 180 410 

SU5 Sinikanpuisto 2012  6   on 6 8 

SU6 Lasi 2016- 50 20   on 80 230 

 varanto 2011-   25  on 25 70 

YHT SUORAMA  387 188 82   667 1578 

%   59 29 12     

KE1 Paloasema 2015- 75   K1200 2013 75 120 

KE2 Lehtikuusentie 2016  30   2014 30 70 

KE3 Annalantie 2018 25 25   2016 50 120 

KE4 Maijala 2012 25    2011 25 25 

KE5 Finnentie 2012 30 90   on 120 280 

KE6 Tarpila 2011 175    KHO 175 260 

KE7 Ellintie 2016- 60   K3000 2014 60 120 

KE8 Keskusta 2011- 120   K1500 on/2012 120 200 

KE9 Venttiväylä 2011  12    on 12 35 

KE10 Kuohunlahti 2018  15   on 15 50 

KE11 Ilmoninmäki 2013- 40 45   2011 85 215 

KE12 Ruutanantie 2015 30 35 12  2013 77 190 

KE13 Mäntyveräjä 2012- 140 30   2011 170 370 

KE14 Noormarkku 2011-  30 40  on 70 220 

 varanto    20   20 65 

YHT KESKUSTA  720 310 101   1104 2340 

%   64 27 9     

TU1 Vaarinmaa 2010-  35 10  on 45 150 

TU2 Heittomäki 2018-   30  2016 30 95 

TU3 Kortekumpu 2013  40 140  2011 180 510 

PI1 Pikonlinna 2012- 20 100 30  2010 150 420 

PI2 Pikonkallio 2014- 60 30 20  2012 110 310 

PI3 Vallittu 2018-  30 60  2016 90 240 

A1 Asemankaari    6  2011 6 20 

A2 Sahankulma    6  2011 6 20 

 varanto    40   40 130 

YHT TURSOLA-ASEMA-
PIKONLINNA 

 80 235 342   657 1765 

%   12 36 52     

RU1 Seurakunta 2012   55  on 55 170 

RU2 Keskusta 2018- 25 25  K500 2016 50 100 

RU 3 Huhti 2015  12 12  2013 24 70 

RU4 Savikontie 2011-   8  2011 8 25 

RU5 Lahdensivu 2017-   30  2015 30 100 

RU8 Tähtitie 2016-   12  on 12 30 
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 varanto    120   120 380 

YHT RUUTANA  25 37 237   299 875 

%   9 9 82     

SA1 Kottila 2011-   6  on 6 20 

SA2 Sälssinkuja 2012 22    on 22 25 

SA3 Haavikontie 2014   6  2012 6 20 

SA4 Sokka 2018-  15 8  on 23 60 

 varanto    40   40 130 

YHT SAHALAHTI  22 15 60   97 255 

%   23 15 62     

YHT KAIKKI  TAAJAMAT       3628 8413 

 haja-asutus    250   250 800 

 YHTEENSÄ  1652 974 1252   3878 9213 

%   43 25 32     

 


