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• Lempäälän kunnalla on tällä hetkellä erittäin vähän luovutettavissa
olevia asuintontteja.

• Kunnan maapolitiikkaa ollaan uudistamassa kuntastrategian
pohjalta; maapoliittinen ohjelma valmisteilla.

• Maapoliittisen ohjelman myötä kehitetään
tontinluovutuskäytäntöjä.

• Lempäälän keskustan kehittäminen on nostettu kuntastrategiassa
yhdeksi tärkeimmistä painopisteistä.

• Seudun rakennesuunnitelma ja valmisteilla oleva maakuntakaava
2040 osoittavat Lempäälään huomattavaa väestönkasvua.

• Kasvu edellyttää kunnalta uudenlaista profiloitumista
asuntotuotannossa.

• Lähitulevaisuudessa kunnan on kehitettävä asuntotuotannon
edellytyksiä niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

• Erityisesti tulee asuntotuotannon painottua nykyistä
tehokkaampaan rakentamiseen keskustassa ja Sääksjärvellä;
samaten ns. keskitehokkaaseen rakentamiseen nauhataajamassa.

Tiivistetysti



Tonttitarjonnan niukkuuden syyt ja
tulevaisuuden tavoitteet

• Kunnan tonttitarjonnan niukkuuden taustalla on runsas yksityisen maan
kaavoittaminen ja aikaisempien vuosien rakentamisen vauhti; kunnan
tonttireservi on huvennut valitettavan pieneksi.

• Kunnan pieni osuus kaavareservistä on ongelmallista mm. palveluiden
suunnittelun kannalta.

• Lähipalveluiden osalta tilanne on useimmilla alueilla haastava; koulut ja
päiväkodit ovat täynnä, joten uusia kaava-alueita ei ole mahdollista
toteuttaa ilman merkittäviä investointeja myös palvelurakentamisen
osalta.

• Kunnan pyrkimyksenä on kasvattaa omistuksessaan olevan
asuntotuotantoon tarkoitetun kaavareservin määrää.

• Tavoitteena on hallittu keskipitkän aikavälin suunnittelu, jossa maankäyttö,
palveluverkko ja investoinnit pystytään sovittamaan yhteen.



ASUINRAKENTAMISEN
ASEMAKAAVAVARANNOT

LEMPÄÄLÄSSÄ

ARVIO ASEMAKAAVAVARANNON MAHDOLLISTAMASTA
ASUNTOTUOTANNOSTA ALUEITTAIN
Keskusta 202 asuntoa kunnalla 0 %
Eteläiset 296 asuntoa kunnalla 1 %
Kuokkala 5 asuntoa kunnalla 0 %
Moisio-Hakkari 348 asuntoa kunnalla 40 %
Kulju-Marjamäki 218 asuntoa kunnalla 4 %
Sääksjärvi 93 asuntoa kunnalla 78 %
Vuores ei asemakaavaa

kunnalla yht. 19 %

ASEMAKAAVAVARANTO KERROSNELIÖMETREISSÄ
ALUEITTAIN
Keskusta 16 182 kem2 kunnalla 0 %
Eteläiset 45 317 kem2 kunnalla 2 %
Kuokkala 1 041 kem2 kunnalla 0 %
Moisio-Hakkari 48 844 kem2 kunnalla 37 %
Kulju-Marjamäki 24 689 kem2 kunnalla 4 %
Sääksjärvi 10 422 kem2 kunnalla 62 %
Vuores ei asemakaavaa

kunnalla yht. 18 %

KESKUSTA
(Lempoinen,
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SÄÄKSJÄRVI

VUORES

HAVAINNOLLISTAVA KARTTA ASEMAKAAVA-ALUEIDEN KAAVAVARANNOSTA
Värin voimakkuus kuvaa kuvastaa kaavavarannon määrää alueella.



VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT JA
ASUNTOTUOTANTO

ARVIO ASEMAKAAVAVARANNON MAHDOLLISTAMASTA
ASUNTOTUOTANNOSTA ALUEITTAIN
Keskusta 750 asuntoa kunnalla 42 %
Eteläiset 0 asuntoa kunnalla 0 %
Kuokkala 0 asuntoa kunnalla 0 %
Moisio-Hakkari 143 asuntoa kunnalla 67 %
Kulju-Marjamäki 144 asuntoa kunnalla 41 %
Sääksjärvi 686 asuntoa kunnalla 92 %
Vuores 1037 asuntoa kunnalle 58 %

kunnalla yht. 62 %

ARVIO ASUMISEN ASEMAKAAVAVARANNOSTA VIREILLÄ
OLEVISSA KAAVOISSA ALUEITTAIN
Keskusta 60 000 kem2 kunnalle 42 %
Eteläiset 0 kem2 kunnalle 0 %
Kuokkala 0 kem2 kunnalle 0 %
Moisio-Hakkari 13 861 kem2 kunnalle 66 %
Kulju-Marjamäki 19 972 kem2 kunnalle 39 %
Sääksjärvi 59 000 kem2 kunnalle 93 %
Vuores 104 078 kem2 kunnalle 56 %

kunnalle yht. 60 %

HAVAINNOLLISTAVA KARTTA ASEMAKAAVAKOHTEIDEN
MAHDOLLISTAMASTA ASUNTOTUOTANNOSTA
Vrt. karttaan kaavoituskatsauksen sivulla 5.
Värin voimakkuus (punainen, oranssi ja keltainen) kuvaa
asuntotuotannon määrää kaavakohteessa. Harmaalla esitetty
yritys-, ym. alueet.



Esimerkki: kunnan vapaita rivi-/pientalotontteja Moisiossa



Kuntastrategia ja maapolitiikka

• Edellä mainitun keskipitkän aikavälin suunnittelu edellyttää myös hallittua
maapolitiikkaa.

• Kuntastrategiassa (KV 22.1.2014) asia on linjattu mm. näin: pidättäydytään
asemakaavoittamattomien ja rakentamattomien alueiden
maankäyttösopimuksista asuntorakentamisessa.

• Maapoliittinen ohjelma on valmisteilla.
• Maapoliittisessa ohjelmassa voidaan kehittää myös

tontinluovutuskäytäntöjä.



Tulevaisuuden asuntotuotantotarpeet

• Lempäälän sijainti osana Tampereen kaupunkiseudun
yhdyskuntarakennetta merkitsee vääjäämättä huomattavaa kasvua.

• Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma ja valmisteilla oleva Pirkanmaan
maakuntakaava 2040 varautuvat huomattavaan väestönkasvuun
Lempäälässä.

• Kasvu tarkoittaa merkittävää uuden asuntotuotannon tarvetta.
• Näkyykö tuleva kasvu ja asuntotuotannon tarve vielä kysynnässä?
• Lähitulevaisuudessa Lempäälän kunnan on kehitettävä asuntotuotannon

edellytyksiä niin määrällisesti kuin laadullisestikin.
• Kasvu edellyttää kunnalta uudenlaista profiloitumista asuntotuotannossa.
• Erityisesti tulee asuntotuotannon painottua nykyistä tehokkaampaan

rakentamiseen keskustassa ja Sääksjärvellä; samaten ns.
keskitehokkaaseen rakentamiseen nauhataajamassa.



Keskustan kehittäminen

• Lempäälän kunta varautuu tulevaisuuteen erityisesti kehittämällä
keskusta-aluetta.

• Vireä ja omaleimainen keskusta sekä sen suunnitelmallinen kehittäminen
on nostettu yhdeksi kuntastrategian päämääristä.

• Keskustan suunnittelu on edennyt visiosta ja yleiskaavasta
yleissuunnitelman kautta asemakaavoitusvaiheeseen.

• Tavoitteena on kehittää keskustasta merkittävä asumisen, palveluiden ja
työpaikkojen keskus, joka tukeutuu laadukkaaseen joukkoliikenteeseen.

• Keskustan asuntotuotannossa tulee kiinnittää huomiota tarjonnan
monipuolisuuteen! Monipuolisuudessa tulee huomioida eri väestöryhmät.

• Lyhyen aikavälin kysyntä ja pidemmän aikavälin tarve tulee huomioida
suunnittelussa ja toteutuksessa.
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