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JOHDANTO JA TARKASTELUALUE



JOHDANTO

• Työssä laadittiin kustannustarkastelu alustavasta Kangasalan kaupungin länsireunaan Tampereen 
kaupungin rajalle sijoittuvasta Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksesta (kaava 36). 

• Koko osayleiskaava-alueen koko on noin 1200 hehtaaria. Tässä kustannustarkastelussa arvioitavan alueen
koko on noin 600 hehtaaria.  

• Selvityksessä arvioitiin seuraavat kustannukset:

• Uudet kadut sekä kävely- ja pyöräilyväylät

• Vesihuolto

• Saarenmaantien peruskorjaus

• Virkistysalueet ja hulevedet

• Lisäksi raportissa esitetään osayleiskaava-alueen osuudelta kustannukset Tampereen 2-kehätien (mt309)  ja
seuturaitiotien kustannuksista.

• Selvitys valmistui elokuussa 2020. Työtä on ohjannut Kangasalan kaupungilta Susanna Virjo. Lisäksi
mukana työssä on ollut Kangasalan kaupungilta Mari Seppä ja Sakari Filpus sekä Kangasalan Vesi -
liikelaitoksesta Antti Kytövaara ja Sami Virkajärvi.

• Rambollilta työhön ovat osallistuneet Sari Kirvesniemi, Jussi Halkola, Lassi Lahti, Anni Zacheus, Ilkka 
Malkavaara, Simo Loukonen ja Maria Rautajoki.



TARKASTELUALUE

• Saarenmaan osayleiskaavan tarkasteltava
alue on suurudeltaan noin 600 hehtaaria.

• Reservialueita ei ole huomioitu
kustannustarkastelussa. 

• Lisäksi laskettiin erikseen ensimmäisen
asemakaava-alueen mukaisen alueen
kustannusarvio. Ensimmäisen asemakaavan
tarkastelualueen koko on noin 55 hehtaaria. 

• Kustannukset jaettiin myös osayleiskaavan
arvioidun toteuttamisvaiheistuksen mukaisesti
neljälle eri vaiheelle.



KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET



KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET; YLEISTÄ

• Kustannuslaskelmat on tehty käyttäen FORE-
hankeosalaskentaa sekä hyödyntäen 
aiemmissa kaavahankkeissa (mm. 
Lamminrahkan kaava-alueen) laadittuja 
suunnitelmia. 

• Kustannustasona on käytetty MAKU-indeksiä 
100,4 (06/2020) 2015=100.

• Kustannusten laskennan yhteydessä on 
merkittävistä kaduista laadittu alustavat 
pituusleikkaukset sekä alustava 
vesihuoltosuunnitelma alueen runkolinjoille.

• Raitiotien ja Tampereen 2-kehätien (mt309)
kustannukset on otettu raporttiin niistä 
laadituista suunnitelmista.

• Lähtöaineistona käytettiin myös osayleiskaavan 
laadinnan yhteydessä laadittuja selvityksiä 
(mm. hulevesiselvitys, liikennetarkastelut, 
rakennettavuusselvitykset).



KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET; KADUT JA JKPP-VÄYLÄT

• Kokoojakatujen kustannuslaskennassa käytetyt 
katujen poikkileikkaukset on esitetty liitteissä 1 
ja 4. Merkittävistä kaduista on laadittu alustavat 
pituusleikkaukset. 

• Saarenmaantien kustannukset on laskettu siten, 
että koko väylä rakennetaan uudelleen ja sen 
molemmille puolelle toteutetaan jkpp-väylät. 

• Jalankulku- ja pyöräväylistä Saarenmaantieltä 
Liuttuun menevä väylä on laskettu 
korkeatasoisena pyöräbaanana, jonka 
poikkileikkaus on viisi metriä. Osa pyöräbaanan 
kustannuksista on sisällytetty Saarenmaantieltä 
lähtevän kokoojakadun laskelmaan. Muut jkpp-
väylät sisältyvät katuverkkoon tai viheralueisiin.

• Kaikkien katujen ja jkpp-väylien kustannuksiin 
on laskettu mukaan valaistus.  



KORTTELEIDEN KADUT JA VESIHUOLTO

• Korttelialueiden tonttikatujen kustannukset on 
arvioitu määrittämällä tonttikaduille metrimäärä ja 
metrihinta.

• Kaikkien kortteleiden tonttikatujen metrimäärä on 
arvioitu siten, että korttelialueiden pinta-alasta on 
oletettu 10% olevan katualuetta. Saatu pinta-ala 
on jaettu katualueen leveydellä, joka määriteltiin 
korttelialueilla 10 metriä leveäksi.

• Tonttikatujen kustannuksiin on laskettu mukaan 
valaistus.

• Vesihuoltolinjojen kustannukset on arvioitu siten, 
että kaikkien tonttikatujen alle on laskettu 
vesihuoltolinjojen kustannus.   



KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET; VESIHUOLTO

• Vesihuollon kustannukset on laskettu erikseen liitekartassa 2 esitetyille vesihuollon runkolinjoille sekä 
korttelialueille toteutettavalle vesihuollolle.

• Vesihuollon runkolinjat on jaoteltu turve- ja savialueilla, moreenialueilla, silttisillä aluilla ja kallioalueilla sijaitseviin 
linjoihin, sillä maalajista riippuen linjojen toteutuksen yksikkökustannukset eroavat toisistaan hieman.

• Yhdistelmärunkolinja-hankeosa, jolla runkolinjojen toteutuskustannukset on HOLA:ssa selvitetty, sisältää:

• Maanrakennustyöt: maa- ja kallioleikkaus, pengertyöt ja pohjanvahvistus 

• Vesihuoltolinjojen toteutuksen ja materiaalit
• Noin 160 mm vesijohto ja 200 mm jätevesiviemäri
• Ilman tuentaa toteutettavat kaivannot
• Kaivantoluiskat 1:1 
• Kaivannon pohjan leveys 2 m
• Putkien asennussyvyys 2,5 m

• Vesihuoltolinjojen varusteet ja liitosrakenteet: sulku- ja ilmanpoistoventtiilit, palopostit ja tarkastuskaivot

• Täytöt ja täyttömassat: asennusalusta, alkutäyttö ja lopputäyttö kaivumassoilla

• Korttelialueiden kustannuslaskennassa vesihuoltolinjoja on oletettu olevan kaikkien tonttikatujen alla.

• Vesihuollon ja tonttikatujen kustannukset on laskettu metrimääräisesti kadun ja vesihuollon toteuttamisen 
arvioidulla metrihinnalla.



KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET; VIHERALUEET

• Viheralueiden ulkoilureittien kustannuksissa ulkoilureitit lasketaan kivituhkapäällysteisinä 3 metriä 
leveinä. Kaarinan polun siirtämiselle arvioidaan polun rakentamisen kustannukset ja kustannuksia 
opasteiden rakentamisen osalta. 

• VL-alueilla lasketaan virkistysreittien linjaukseen n. 15m leveä käsiteltävä alue, jolle tehdään 
täydentäviä puistoistuksia huomioiden mm. liito-oravan elinalueet ja kulkureitit. Rakennettavan 
alueen laatutaso on vastaava kuin Lamminrahkassa. Muilta osin viheralueet jätetään luonnontilaisiksi 
eikä niihin kohdistu rakentamiskustannuksia. 

• Alueleikkipaikkojen tarpeen määräksi asuinkortteleissa arvioidaan kolme kappaletta, joista yksi on 
alueelle tulevan päiväkodin/koulun piha-alue. Koulun piha-aluetta ei ole laskettu viheralueen 
kustannuksiin, eli laskelmassa on mukana kaksi alueleikkipaikkaa.

• Varaudutaan pieneen pelikenttään tai monitoimiareenaan.

• Alueen metsänhoidon kustannukset eivät ole viheralueen laskelmissa mukana (esim. puuston 
valmennus korttelialueilla)



KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET; HULEVEDET

• Hulevesien kustannuslaskennan lähtökohtana oli kesäkuussa 2020 valmistunut osayleiskaavan 
hulevesiselvitys.

• Hulevesien kustannuksiin on laskettu mukaan:

• yleisille alueille sijoittuvat hallinta-alueet

• uoman siirrot päävirtausreiteillä

• päävirtausreiteille sijoittuvat rummut

• päävirtausreitin putkitukset kortteleiden läpi

• Hulevesien hallinta-alueiden kustannukset määritetty sillä oletuksella, että 50 % hallinta-alueista 
pystyttäisiin toteuttamaan padottamalla vesiä viereisille metsä-/suoalueille. Toiset 50 % rakenteista 
tehtäisiin osin kaivamalla vastaavasti kuin Lamminrahkassa. Karkean arvion perusteella (perustuu 
vesihuoltosuunnitelman alustaviin tasauksiin) alueen rakenteista n. 50-75 % voisi olla toteutettavissa 
ilman merkittäviä kaivuja. Näille rakenteille määritetyt yksikkökustannukset ovat:

• Kaivamalla toteutettava: 40 €/m3 (Lamminrahkasta laskettu vertailuhinta)

• Patoamalla toteutettava: 10 €/m3 (perustuu Lamminrahkan HS-vaiheen kustannusarvioon)



KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET; POHJAMAAN 
HUOMIOIMINEN

• Lähtötietoina on käytetty maaperäkarttaa, olemassa olevia kairauksia sekä aikaisemmin tehtyä 
rakennettavuusselvitystä.

• Alue on jaoteltu karkeisiin vyöhykkeisiin pohjaolosuhteiden perusteella: routiva, kallio ja pehmeikkö.

• Kokoojakatujen ja vesihuollon runkolinjojen pohjanvahvistuskustannukset on määritelty FORE-
hankeosalaskelmalla: 

• Linjat/väylät on jaettu pohjamaan ja pengerkorkeuden perusteella osuuksiin.

• Kustannukset muodostuvat FORE-ohjelmassa pohjanvahvistusmenetelmän, pengerkorkeuden ja pehmeikön 
syvyyden mukaan.

• Korttelien katujen ja vesihuollon pohjanvahvistuskustannukset on huomioitu nostamalla ”perustason” 
kustannusta (5%...20%) pohjaolosuhteiden perusteella.



KUSTANNUSARVIOT



KUSTANNUSARVIO OSAYLEISKAAVAN TARKASTELUALUE

• Koko tarkastelualueen kustannusarvio on noin 110 M€

Tampereen kaupungin alueen toimenpiteiden kustannukset Infrakustannus

Vesihuollon kustannukset (Kauhakorventien saneeraus) 800 000

Kehä II pl0 - pl770 (kuntaraja) 1 800 000

YHTEENSÄ (sis. Tilaajatehtävät) 2 600 000

Hankeosa Infrakustannus

Kadut 10 500 000

Saarenmaantie 4 500 000

Jkpp-väylät 1 000 000

Kortteleiden kadut 23 000 000

Kortteleiden vesihuolto 13 500 000

Vesihuolto 10 000 000

Viheralueet ja hulevedet 3 500 000

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 66 000 000

Tilaajatehtävät 15% 9 900 000

Hanke yhteensä 75 900 000

Muut hankeosat (sis. Tilaajatehtävät) Infrakustannus

Raitiotie (Kauhakorventie ja Kehätie vaihtoehdot) 26 000 000

Kehä II pl770 (kuntaraja) - pl 3160 (Saarenmaantie) 8 100 000

Yhteensä 34 100 000

YHTEENSÄ (sis. Tilaajatehtävät) 110 000 000



KUSTANNUSARVIO ASEMAKAAVA-ALUEELLE

• Asemakaava-alueen kustannusarvio on noin 15 M€

Hankeosa Infrakustannus

Kadut 2 300 000

Saarenmaantie 1 000 000

Kortteleiden kadut 2 900 000

Kortteleiden vesihuolto 1 650 000

Vesihuolto 1 700 000

Viheralueet ja hulevedet 450 000

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 10 000 000

Tilaajatehtävät 15% 1 500 000

Hanke yhteensä 11 500 000

Muut hankeosat (sis. Tilaajatehtävät) Infrakustannus

Kehä II pl770 (kuntaraja) - pl 1700 3 500 000

Yhteensä 3 500 000

YHTEENSÄ (sis. Tilaajatehtävät) 15 000 000

Tampereen kaupungin alueen toimenpiteiden kustannukset Infrakustannus

Vesihuollon kustannukset (Kauhakorventien saneeraus) 500 000

Kehä II pl0 - pl770 (kuntaraja) 1 800 000

YHTEENSÄ (sis. Tilaajatehtävät) 2 300 000



KUSTANNUSARVIO VAIHEITTAIN 

• I – vaiheen kustannusarvio noin 10,5 M€

• IIa – vaiheen kustannusarvio noin 17,7 M€

Hankeosa Infrakustannus

Kadut 2 000 000

Saarenmaantie 1 200 000

Kortteleiden kadut 2 400 000

Kortteleiden vesihuolto 1 350 000

Vesihuolto 1 350 000

Viheralueet ja hulevedet 800 000

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 9 100 000

Tilaajatehtävät 15% 1 365 000

Hanke yhteensä 10 465 000

Hankeosa Infrakustannus

Kadut 2 200 000

Kortteleiden kadut 6 100 000

Kortteleiden vesihuolto 3 550 000

Vesihuolto 2 700 000

Viheralueet ja hulevedet 800 000

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 15 350 000

Tilaajatehtävät 15% 2 302 500

Hanke yhteensä 17 652 500



KUSTANNUSARVIO VAIHEITTAIN 

• IIb – vaiheen kustannusarvio noin 19,9 M€

• III – vaiheen kustannusarvio noin 27,8 M€

Hankeosa Infrakustannus

Kadut 4 600 000

Saarenmaantie 600 000

Kortteleiden kadut 5 200 000

Kortteleiden vesihuolto 3 000 000

Vesihuolto 3 100 000

Viheralueet ja hulevedet 800 000

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 17 300 000

Tilaajatehtävät 15% 2 595 000

Hanke yhteensä 19 895 000

Hankeosa Infrakustannus

Kadut 2 400 000

Saarenmaantie 2 700 000

Kortteleiden kadut 9 500 000

Kortteleiden vesihuolto 5 500 000

Vesihuolto 3 000 000

Viheralueet ja hulevedet 1 100 000

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 24 200 000

Tilaajatehtävät 15% 3 630 000

Hanke yhteensä 27 830 000



YHTEENVETO



JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

• Kustannuslaskentaan vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat:

• Kaava-alueen suunnittelun tarkkuustaso:

• Vesihuollon runkolinjat ovat alustavia

• Korttelialueiden tonttikatujen metrimäärät ovat arvioituja ja niiden muutokset vaikuttavat 
kokonaiskustannuksiin merkittävästi

• Korttelialueiden tonttien tasaukset vaikuttavat mm. vesihuollon suunnitteluun merkittävästi

• Pohjatutkimusten määrä alueella on vähäinen ja pohjaolosuhteet vaihtelevat voimakkaasti. 
Suhteellisen pienet siirrot xy- ja varsinkin z-suunnassa voivat vaikuttaa merkittävästi 
pohjanvahvistuskustannuksiin.



JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

• Jatkosuunnittelussa erityisesti huomioitavia asioita:

• Koko kaava-alueen tarkempien katujen ja vesihuollon suunnittelussa pyrittävä löytämään optimaaliset 
katujen ja vesihuollon sijainnit ja tasaukset sekä huomioitava tonttien tasaustasojen vaikutukset katu-
ja vesihuoltolinjoihin. 

• Vesihuollon täytöt- ja leikkaukset –karttakuvassa korostetut alueet tarkentuvat alueen tasauksen 
tarkentuessa. Kartassa esitettyihin kohtiin on hyvä kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa tasausten 
optioimiseksi kustannusten säästämiseksi. 

• Alueen pohjaolosuhteet on tutkittava systemaattisesti riittävällä määrällä pohjatutkimuksia. 
Pehmeikköalueille on tehtävä erityisesti paino- ja puristinheijarikairauksia sekä maaperänäytteenottoa; 
moreeni- ja kallioalueilla on tehtävä porakonekairauksia sekä koekuoppia.



LIITTEET

• Liite 1 Hankeosakartta

• Liite 2 Vesihuollon johtamisperiaatteet

• Liite 3 Vesihuoltokaivantojen toteutus, täytöt ja leikkaukset

• Liite 4 Viheralueiden ja hulevesien hankeosakartta

• Liite 5 Katujen poikkileikkaukset


