MAPSTO 2017 – 2021 Valmistelukommentit ja -vastineet
Taulukkoon on koottu seuraavista läheteistä saadut kommentit ja lausunnot MAPSTOvalmisteluun ja viranhaltijavalmistelun niihin antamat vastineet:
-

lautakuntien keväällä antamat kommentit MAPSTO-valmisteluun pohjaksi
lautakuntien syksyn lausunnot MAPSTO-sisältöluonnoksesta
asukaslautakunnan järjestämien asukasillat
kuntalaisille suunnattu verkkokarttakysely

Kommentti/lausunto

Valmisteluvastine

Sivistyslautakunta kevät 2016
Kaurasmäen päiväkodin peruskorjaus tulisi
mahduttaa investointiohjelmaan mahdollisimman
pian. Peruskorjauksen yhteydessä voidaan
toteuttaa uuden henkilöstömitoituksen edellyttämiä
tilojen muutostöitä. Loila toimii
väistötilana peruskorjauksen ajan.

Kaurasmäen päiväkodin saneeraus on
investointiohjelmassa ajoitettu alkamaan v. 2021.

Keskustaan tai sen läheisyyteen tarvitaan tontteja
uusille päiväkodeille.

Siltatien ja ns. Mustarastaantien päiväkotihankkeet
on huomioitu voimassa olevissa asemakaavoissa.
Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa Kurun
päiväkodin rakentamisen koulun eteläpuoliselle
tontin osalle, jolta on tarkoitus purkaa
vuokrauskäytössä olevat rivitalot.

Siltatien päiväkotihankkeen suunnittelussa tulisi
huomioida päiväkoti-koulu-kampuksen toteutus
kokonaisuutena. Yksityinen päiväkoti koulun
yhteydessä ei välttämättä ole toiminnallisesti paras
ratkaisu.

Kaupunkialueen muut tulevat päiväkotihankkeet
huomioidaan kaavoituksen yhteydessä kaupunki- ja
palvelurakenteen kehittymisen edellyttämällä
tavalla.
Asiaan liittyvät positiiviset ja negatiiviset
näkökulmat on otettu huomioon asian
valmistelussa. Suorana kaupungin investointina
päiväkotihanke ei olisi mahdollinen halutussa
aikataulussa investointiraamien puitteissa.

Siivikkalassa toimintaa siirretään koulun tiloihin (nyt
nuorisotilassa).

Iltapäivätoiminnassa toimintaa sekä nuorisotiloissa
että koulun tiloissa.

Kurun uuden päiväkodin suunnitteluun sisällytetään
iltapäivätoiminnan tarpeet.

Huomioidaan tilaohjelman suunnittelussa, tarkoittaa
käytännössä tilojen monikäyttöisyyttä.

Moision yläkouluun tarvitaan tilojen muutostöitä
sekä käytössä kovasti kuluneiden tilojen
kunnostusta. Muutostyöt johtuvat vanhan lukion
käyttöönotosta, jonka ansiosta joitakin Moision
koulun pienimpiä luokkatiloja voidaan
yhdistää isommiksi luokiksi.

Huomioidaan, kun tehdään listaa Mapstoon
kuulumattomista pienemmistä kiinteistöjen muutosja korjaustöistä.

Liikkuva koulu -hanke otetaan huomioon vuosien
2017 ja 2018 talousarviovalmistelussa siten, että
talousarviokirjaan ns. korvamerkitään Liikkuva

Hankehaku käynnistyy alkuvuodesta 2017.

koulu - hankehakemukseen sisällytettäviä asioita:
näitä ovat koulupihojen kunnostukset,
monitoimikenttien rakentaminen sekä istumisen
ehkäisyn toimenpideohjelman toteuttaminen
uusilla tila- ja kalusteratkaisuilla.

Vapaa-aikalautakunta kevät 2016
Yleisesti liikunnan edistämisen näkökulmasta on
tärkeää että suunnitelmassa nyt mukana olevat
liikuntapaikkahankkeet toteutuvat. Erityisen tärkeää
on monitoimikenttien rakentaminen suunnitelman
mukaisesti.

Suunnitelmaa noudatetaan talousraamien
puitteissa.

Käsiteltäessä kohtaa Tiuravuoren monitoimikenttä
päätettiin lisätä lause "tai vaihtoehtona tutkitaan
Tiuravuoren mahdollisuuksia pesäpallokenttänä".

Tiuravuoren tilanne on selvitetty. Se ei sovellu
pesäpallon käyttöön, alue on liian ahdas.

Lisäksi lisättiin seuraava lause: "Liikkuva koulu hankeotetaan huomioon vuosien 2017-2018
talousarviovalmistelussa siten, että
talousarviokirjaan ns.korvamerkitään Liikkuva koulu
-hankehakemukseen
sisällytettäviä asioita; näitä ovat koulupihojen
kunnostukset, monitoimikenttien rakentaminen sekä
istumisen ehkäisyn toimenpideohjelman
toteuttaminen uusilla tila- ja kalusteratkaisuilla

Hankehaku käynnistyy alkuvuodesta 2017.

Tekninen lautakunta kevät 2016
Vuodelta 2016 vuodelle 2017:
Liikenneväylät: Kivilähteen kaava-alueen
toteuttaminen (210t€) (90t€ jää 2016 käytettäväksi),
Palstatien peruskorjaus, Räikän alueen tien
peruskorjaus.

Sisällytetty MAPSTO-investointeihin.

Vuodelta 2017 vuodelle 2016 siirtyvät kohteet:
Kuruntien reunakiveys (loppuosa) 50t€
Veittijärven ulkoilureitti 50t€
Soppeenmäen kuntoreitti (välineet) 30t€
Soppeenharjun kentän reunojen asfaltointi 20t€
kohdentamattomista Keijärventien
peruskorjaukseen 60t€
Vuoden 2017 muut muutokset:

Sisältyy vuoden 2016 mapstoon, tarvittaessa
loppuasennus 2017 (kohdentamattomista).
Valmistuu marraskuu 2016
Välineet hankittu. Asennetaan joulukuu 2016.
Toteutettu kesällä 2016
Kohde valmistuu lokakuussa 2016

Talonrakennus: Metsäkylän koulun vanhan osan
peruskorjaus150t€ -> 100t€.
Vuoden 2018 muutokset:

Vanhan osan peruskorjauksen aloitusraha on
tarkentunut hankesuunnittelun edetessä

Metsäkylä vaihe 2 (0 -> 900t€)

Aikataulumuutokset ja vaiheistus on aiheuttanut
määrärahamuutoksen
Aikataulumuutokset ja vaiheistus on aiheuttanut
määrärahamuutoksen
Hankesuunnitelman tarkistuksesta johtunut
määrärahamuutos
Sisältyy MAPSTOON 2017 – 2021.

Metsäkylän koulun vanhan osan peruskorjaus
(2200t€ ->1300t€)
Vanha Räikkä 2M€ -> 1,2M€
Viljakkalan kevyen liikenteen väylä (koulu,
Kyröskoskentie) 0 -> 0,4M€ (kaupungin osuus)
Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymä 0-> 300t€
(kaupungin osuus)

Sisältyy MAPSTOON 2017 – 2021. Vuosi 2018

Vaasantie-Pallotien yksisuuntainen uusi liittymä 0>100t€

Sisältyy MAPSTOON 2017 – 2021. Vuosi 2017.

Perusturvalautakunta kevät 2016
Perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan liittyen
ei ole tarvetta esittää valmisteilla olevaan
MAPSTO-asiakirjaan 2017-2021 muuta muutosta
kuin se, että viime valmistelukierroksella Kurun
uuden kumppanuushakkeena toteutettavan
palvelutalon yhteyteen tehtäväksi suunniteltu pieni
8-10 paikkainen päivätoimintakeskus oli jäänyt
jossain vaiheessa pois asiakirjasta, ja tulee siis
lisätä Kurun palvelutalokirjauksen yhteyteen nyt.
Yleisenä toteamuksena perusturvalautakunta
kannattaa ulkoliikunta paikkojen lisäämistä ja
nykyisten kunnostamista sekä keskusta-alueelle
sijoitettavien penkkien hankkimista kävelyteiden
varteen helpottamaan ikäihmisten liikkumista.

-

-

Ympäristölautakunta kevät 2016
Ympäristölautakunta esittää, että Mapsto 20172021 prosessissa ryhdytään toteuttamaan vuoden
aikana vireille tulleiden ylimääräisten
kaavanmuutosten lisäksi tiiviimmässä tahdissa
asemakaavoitusohjelman mukaisia kaavan
muutoksia.

Kaavoitusohjelmaa noudatetaan huomioiden
taloudelliset ja henkilöstöresurssit.

Asukasilta Takamaa kevät 2016
Jalkakäytävä Takamaan koululta Salelle asti! Joka
päivä lapsia kuskataan lyhyen matkan päästä
taksilla/bussilla, koska tie on niin vaarallinen. Tämä
on kunnan varojen tuhlausta ja lasten hyötyliikunta
jää huomattavasti vähemmälle. Sitä odotellessa
Viljakkalantien nopeusrajoituksen voisi laskea esim.
60 km/h.

Kyseessä ELY-keskuksen tie.
Kevyenliikenteenväylä vaatii suunnitteluluvan ja
ELY:ltä väylän alle jäävien maa-alueiden
haltuunoton. Ei ole MAPSTO 2017 – 2021
valmistelukauden hankkeissa mukana, koska
kaupungin investointi rahoitus ei riitä väylän
toteuttamiseen.

Viljakkalantien vaarallisuus vähän vähenisi, kun sen
varrella olisi katuvalot.

Viljakkalantie on ELY-keskuksen hallinnoimaa
tiealuetta.

Puuttuu 3 km kevyenliikenteenväylää väliltä
Viisajärvi-Takamaan koulu. Viljakkalantie on
vilkkaasti liikennöity ja vaarallinen erityisesti lasten
koulumatkana. Lapsia kuljetetaan koulutaksilla
päivittäin kevyenliikenteenväylän puuttumisen
vuoksi.

Kyseessä ELY-keskuksen tie.
Kevyenliikenteenväylä vaatii suunnitteluluvan ja
ELY:ltä väylän alle jäävien maa-alueiden
haltuunoton. Ei ole MAPSTO 2017 – 2021
valmistelukauden hankkeissa mukana, koska
kaupungin investointi rahoitus ei riitä väylän
toteuttamiseen.

Takamaan kevyenliikenteen väylän
jatkorakentaminen

Kyseessä ELY-keskuksen tie.
Kevyenliikenteenväylä vaatii suunnitteluluvan ja
ELY:ltä väylän alle jäävien maa-alueiden
haltuunoton. Ei ole MAPSTO 2017 – 2021
valmistelukauden hankkeissa mukana, koska
kaupungin investointi rahoitus ei riitä väylän
toteuttamiseen.
Vesihuollon toiminta-alueita tarkastellaan
kokonaisuutena lähivuosina.

Viemäriverkon toiminta-alueen uudelleenmäärittely
Takamaan alueella.

Asukasilta Metsäkylä kevät 2016
Tiestö ympäriajettavaksi (julkinen liikenne,
kunnossapito…)

Koulut, päiväkodit "laahaavat perässä" suhteessa
uusiin asukasmääriin

Leikkipuistojen osalta tilanne on varsin ok. On
kuitenkin punnittava vaihtoehtona myös isoa "Pikku
Kakkosen puiston" tyyppistä

Ympäriajoon voidaan vaikuttaa kaavoitusvaiheessa.
Kaupungin sisäisesti on käynnissä Kaavasta –
Kaduksi hanke kaavoituksen ja
Yhdyskuntarakentamisen välillä, jossa asiaa
käsitellään.
Yksi MAPSTO-prosessin ja asiakirjan tavoitteista
on nimenomaan synkronoida maankäyttö,
rakentaminen ja palveluiden suunnittelu
asukasluvun muutoksien (Ylöjärvellä käytännössä
kasvun) kanavoimiseksi suunnitelluksi, toimivaksi ja
taloudelliseksi yhdyskuntarakenteeksi.
Tavoitteena on jatkossa keskittää leikki- ja
ulkoliikunta-alueita yhtenäisiksi monipuolisemmiksi
kokonaisuuksiksi.

Ulkoilumaastot Takamaan suuntaan säilytettävä,
jopa kehitettävä.

Huomioidaan kaavoituksen yhteydessä ja
MAPSTO:ssa.

Työläjärven uimaranta
Koirapuisto

Uimapaikka merkitty asemakaavassa.
Suunnitelma koirapuistosta on laadittu 2015, mutta
suunnitelma kohdentuu Vuorentaustaan.
Metsäkylän alueelle ei ole suunniteltu ko kohdetta.
Kaupungin taloustilanne ei ole suotuisa uusille
palveluille.

Pururata Seppolan alueelle
Hulealueet vaarallisia pikkulapsille, vaikkakin
kauniita maisemallisesti

Hulealueita tarvitaan alueiden kuivatuksen
mahdollistamiseksi.

Heikkiläntie kaventui aikanaan, kun kävelytie
rakennettiin tien toiseen reunaan. Ajoradasta
käytettiin osa leveydestä kävelytien hyväksi. Tielle
saatiin uusi asfaltti, joka nyt jo lähtenyt useasta
kohdasta pettämään tien reunasta. Raskasta
liikennettä, joka lisääntyy koko ajan. Tieosuus on
kohtaavalle liikenteelle ahdas eikä pientareelle voi
väistää, koska auto kippaa kyljelleen ja samalla tien
reuna murenee.

Heikkiläntien pintauksen korjaus huomioidaan
tulevien vuosien päällystysohjelmassa..

Nuorille pelikenttä/yhdistelmäkenttä yleensä
aktiviteetteja

Nämä huomioidaan yleisten alueiden
suunnittelussa. Huomioitu myös MAPSTO:ssa
2017.

Viheralueet säilytettävä.

Säilytetään asemakaavojen mukaisina.

VT3 meluvalli paremmaksi.

Meluvalli kuuluu ELY-keskuksen hoitoon ja
toteutukseen.

Asukasilta Yhteinäiskoulu kevät 2016
osayleiskaava --> liikuntapuisto / jäähallin ja
liikuntahallin ympäristö pitää kaavoittaa toimivaksi
kokonaisuudeksi.

Osa-alueen maankäytönsuunnittelulle asetettavia
tavoitteita ja käyttötarkoitusten vaiheittumista
tarkastellaan alueen yksityiskohtaisemman
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Räikän / Keijärven rannat vapaaksi asutuksesta.

Yleisten alueiden, asumisen yms.
yhteensovittamista tarkastellaan osa-alueen
yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun
yhteydessä.
-

kulttuuritalo (monitoimitalo) / ikäihmisten toimipaikat
/ nuorisotila
Keskusta. Mikä! Kehitettävä valovoimaisemmaksi.
Kulttuurikeskus mm. suojelukohteet kuntoon. Talot.
Puistoalueita. Saurio-talo kuntoon. Ulkoilureitille
raput. Jyrkkä mäki.

-

Perusturvalautakunta syksy 2016
Perusturvalautakunta päättää todeta lausuntonaan
MAPSTO-ydinsisältöluonnoksesta, ettei sillä ole
muuta huomautettavaa esitettyyn luonnokseen kuin
että Kurun monipalvelukeskuksen selitteeksi tulee
kirjoittaa, että se korvaa vanhan Kurun
palvelukeskuksen ja uusi palvelukeskus tulee
sijaitsemaan Kurun keskustassa Mäkikuja 2, kortteli
52 sekä Metsäkylän Mustarastaan
yhteistyöhankkeena toteutettavan
päiväkodin yhteyteen olisi hyvä varata neuvolatila.

Huomioidaan Kurun monitoimipalvelukeskuksen
kuvaukseen liittyvät tarkistustarpeet MAPSTOasiakirjoissa.
Metsäkylän Mustarastaan yksityisen päiväkodin
yhteyteen toivottua neuvolatilaa koskeva toive
merkitään tiedoksi.

Tekninen lautakunta syksy 2016
Kolmenkulman teollisuusalueen
asemakaavoituksen aikaistaminen vuosille 2018 ja
2019
Pohditaan Savusillan alueen yrityskäyttöä
Viedään eteenpäin kaavahanketta Vuorentaustan
Mastontien jatkeelta Myllypuron kadulle
Kaurasmäen päiväkodin hankkeen aikaistaminen
kahdella vuodella
Myllyhaantie korjattava Myllyrinteentieksi
Pesäpallokentän sijaintia selvitettävä tarkemmin

Muokataan esityksen mukaisesti

Lisätään yleiskaavatyö v. 2021. Seurataan
tilannetta ja tarpeen kehitystä.
On ohjelmassa.
Sisältyy ohjelmaan v. 2021 eli taloudellisista syistä
ei voida aikaistaa.
Sijaintia selvitetään eli sijaintiin ei oteta tässä
vaiheessa vielä kantaa

Ympäristölautakunta syksy 2016
Räikän kunnostuksen rahat suunnitelmakauden
loppupuolelle
Savusillan alueen tarkastelu teollisuustonteiksi

Pidetty ohjelmassa v. 2018, summaa alennettu
viime vuoden versiosta.
Lisätään yleiskaavatyö v. 2021. Seurataan
tilannetta ja tarpeen kehitystä.

Sivistyslautakunta syksy 2016
Sivistyslautakunta päättää lausuntonaan todeta,
että esitys Mapsto 2017-21 ohjelmaksi ottaa
sivistyslautakunnan alaiset toiminnot
kokonaisuutena hyvin huomioon. Kaurasmäen
päiväkodin peruskorjauksen toivotaan toteutuvan
nyt esitettyä (vuosi 2021) aikaisemmin.

Vapaa-aikalautakunta syksy 2016

Sisältyy ohjelmaan v. 2021 eli taloudellisista syistä
ei voida aikaistaa.

Vapaa-aikalautakunta päätti todeta lausuntonaan,
ettei sillä ole huomautettavaa MAPSTOydinsisältöluonnoksesta.

-

Asukaslautakunta syksy 2016
Karhen kaava saatava etenemään

Ko. kaava on vireillä ja ohjelmoitu jatkettavaksi
2017 aikana.
Ei sisälly tällä hetkellä suunnitelmiin.

Kurun satamaan kokoontumispaikka erityisesti
nuorille kokoontumispaikka

Keskusta-alueelle virkistys-/monitoimipuisto
perheille

Lautakunta toivoo, että
lautakuntakäsittelyvaiheessa lautakunnalla olisi
käytössä tarkempi MAPSTO-asiakirja, ei vain
ydinsisältöluonnos

Kokoavan asukasillan kommentti rakentamattomien
alueiden siistinä pito: Kaupungin rakentamattomat,
haittakasvien valtaamat alueet yhdistysten
käyttöön, joilla yhdistykset voisivat perustaa esim.
oman puutarhapalstan kaupunkilaisten käyttöön

Mapston arviointi paikallisidentiteetin ja kulttuurin
näkökulmasta

Seikkailupuisto Aron rantaan. Kuntalaisen
näkökulmasta rantaan pääsy voi olla tärkeää.

Luonnonmukaisten lähimetsien säilyttäminen (esim.
Laadun alueella)

Räikänpuiston kehittäminen on ajoitettu MAPSTOkaudelle 2017 – 2021.

Tämä on valmistelunkin tavoite. Syksyn 2016 tiivis
valmisteluaikataulu ei valitettavasti sallinut
kokonaisen asiakirjan koostamista.

Koordinaattorin toimi perustettu kaupungille tämän
kaltaisten 3. sektorin toimintojen ja kaupungin
toimintojen välille.

MAPSTO-prosessiin ja asiakirjaan voidaan jatkossa
liittää useampia rakennetun ympäristön ja
palveluinfrastruktuurin arviointinäkökulmia, mm.
tämä esitetty.

Kyseessä olevalle toimintaan ei ole varauduttu
suunnitelmallisesti tai taloudellisesti mapstoohjelmassa. Tällä hetkellä alue pääosin
palloilulajien käytössä.
Säilytetään, mikäli se on asemakaavan mukainen ja
metsäalue turvallinen käyttää.

Huomioidaan Yleisten alueiden suunnittelussa.
Frisbeegolf-ratoja kaupungin puistoihin

Lisää liikuntapaikkoja nuorille tiiviin rakentamisen
lomaan

Huomioitava kaavoituksessa ja yleisten alueiden
suunnittelussa.

Enemmän roskiksia jalankulkuteiden varsille

Suunnitelma laadittu Vuorentaustan alueelle 2015.
Kaupungin taloustilanne ei ole suotuisa uusille
palveluille.
Hankitaan käyttötalousmäärärahojen
mahdollistamissa määrin.

Ilmaisia liikuntapaikkoja lisää

Huomioidaan kaavoituksessa ja yleisten alueiden
suunnittelussa.

Koirapuisto Ylöjärvelle

Vanhuksille digitaalisten palveluiden neuvontapiste

Yhteisöllisyyden näkökulman arviointi kiinteistöjen
käyttöä (esim. myynti) suunniteltaessa

Palvelujen siirtyessä tulevaisuudessa entistä
laajemmin digitaaliseen muotoon, tulee tämä
näkökulma ottaa huomioon. Kirjastot
todennäköisesti tulevat olemaan tärkeässä
asemassa neuvonnan järjestämisessä.
Rakennusten salkutuksen yhteydessä on otettu
huomioon käyttäjätoimialojen tarpeet, rakennusten
tekninen kunto, kaupungin kehitys sekä tiedossa
olevat suojelulliset- ja mahdolliset muut arvot.

eHarava verkkokysely
kuntalaisille kesä-elokuu (poiminnat)
Kevyenliikenteenväylä Viljakkalantielle välille
Vastamäentie Saksitie

Ylisen alueen kehittäminen toteutetaan niin, että se
tarjoaa monipuolisia hoivapalveluja (muistikylä jne.)
ja turvattua asumista eri ikäisille kuntalaisille.
Monimuotoinen luontoympäristö ja rivi- ja
kerrostaloasunnot luovat elinvoimaisen yhteisön.
Asuntilasta isompi tie suoraan vaasantielle.
Vähentäisi suuresti keskusta-haavisto alueen
ruuhkia. Asuntilaan vielä suunnitellaan lisää tontteja
ja tuntuu että jo nyt kuormittuu täältä poisajelu.
Nykyinen metsätie vaarallinen kun lapsia kulkee
tienvi

Kyseessä ELY-keskuksen tie.
Kevyenliikenteenväylä vaatii suunnitteluluvan ja
ELY:ltä väylän alle jäävien maa-alueiden
haltuunoton. Ei ole MAPSTO 2017 – 2021
valmistelukauden hankkeissa mukana, koska
kaupungin investointi rahoitus ei riitä väylän
toteuttamiseen.
Tässä vaiheessa alueelle pohditaan erilaisia
vaihtoehtoja ja yhtenä vaihtoehtona on, että alueen
käyttötarkoituksena voisi olla myös asumista.
Neuvotteluja jatketaan sairaanhoitopiirin ja Veden
kanssa tämän.
Asuntila – Siivikkala tie suunniteltu, mutta vaatii ko
välin asemakaavoituksen, ennen tieyhteyden
rakentamista.

Mettistön uuden asuinalueen myötä alueen
ulkoilumahdollisuudet heikkenevät merkittävästi.
Siksi pitäisi panostaa uusiin, mieluiten valaistuihin
ulkoilureitteihin.

Huomioidaan kaavoituksessa ja yleisten alueiden
suunnittelussa.

Puistomaisen ulkoilureitistön / kevyen liikenteen
reitistön kehittäminen koko Metsäkylän alueella.
Yksittäisiä väyliä jo löytyykin, mutta näitä voisi nyt
yhdistää varsinaisiksi reiteiksi (kaavaluonnosten
mukaisesti).

Huomioidaan kaavoituksessa ja yleisten alueiden
suunnittelussa.

Ylöjärveltä puuttuu laadukas lasten leikkipuisto
mallina esim. Pikku Kakkosen puisto Tampereella
tai Pelle Helmannin puisto Porissa. Sijainti Leijan
vieressä olisi keskeinen ja tyhjälle alueelle
tulisikäyttöä-

Yleisten alueiden investointeja toteutetaan
investointiohjelman mukaisesti talousarvioraamien
puitteissa.

Asuntilan koulun kentälle tulee rakentaa Moision
koululle 2016 rakennetun monitoimikentän
kaltainen kenttä pöllyävän sorakentän paikalle.
Moision monitoimikenttä on ollut valmistumisesta
asti suosittu pelipaikka lasten ja nuorten
keskuudessa.

On huomioitu MAPSTO-ohjelmassa vuodelle 2017.

Lapsirikkaasta Ylöjärveltä puuttuu lasten
liikennepuisto, jolle olisi varmasti käyttöä ja hyvä
paikka olisi Leijan viereisellä alueella.

Liikennepuiston paikkaa tulee tarkistella alueen
kaavoituksen yhteydessä.

Asuntilan itäosaan suunniteltu ulkoilureitti tulisi
ottaa Mapsto- ohjelmaan ja toteuttaa
mahdollisimman pian. Ulkoilureitit ovat
kustannustehokkainta kansanterveystyötä.

Ulkoilureitti on suunniteltu, mutta sitä ei ole
sisällytetty 2017 – 2021 MAPSTOinvestointiohjelmaan.

kevyenliikenteenväylä välille Saksitie-Vastamäentie

Kyseessä ELY-keskuksen tie.
Kevyenliikenteenväylä vaatii suunnitteluluvan ja
ELY:ltä väylän alle jäävien maa-alueiden
haltuunoton. Ei ole MAPSTO 2017 – 2021
valmistelukauden hankkeissa mukana, koska
kaupungin investointi rahoitus ei riitä väylän
toteuttamiseen.
Toteutus seuraavan MAPSTO-ohjelman aikana.
Toteutus seuraavan MAPSTO-ohjelman aikana.

Siivikkalan Aurinkolaaksontielle leikkipuisto
Siivikkalan Aurinkolaaksontielle kävelytie

