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JOHDANTO

Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 6  §:n 17.12.1993 suoritetulla muutoksella ei kunnan enää ole
pakko laatia asunto-ohjelmaa. Lain mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy tarpeen mukaan asunto-ohjelman
asuntopoliittisten toimenpiteidensä pohjaksi.

Tämä asunto-ohjelma on alkujaan laadittu vuosiksi 2005 - 2010, ja sitä päivitettiin vuosina 2010-2011
vastaamaan mahdollisesti muuttuneita olosuhteita. Ohjelmaa päivitetään lisäksi valtuustokausittain sekä
täydennetään kunnan yleisiä ohjeita (mm. asemakaavat, rakennusjärjestys) asumisen osalta. Asunto-
ohjelma on yleiskatsaus Tammelan kunnan asunto-oloista ja sen keskeisin tavoite on arvioida
asuntotuotannon, uudisrakentamisen ja peruskorjauksen tarve kunnassa sekä ehdottaa toimenpiteitä
tarpeen tyydyttämiseksi.
Yhä kiihtyvässä kilpailutilanteessa Tammelan kunnan alueelta tulee löytyä asujia kiinnostavia vapaita
tontteja ja mielekkäässä asuinympäristössä olevia vapaita asuntoja. Tilanteen kartoittamiseksi ja
houkuttelevien ratkaisujen mahdollistamiseksi kunnassa asumiseen, tulee kunnan olla aktiivinen toimija niin
tonttikaupan kuin asuntotuotannon suhteenkin.

Kunnalla on keskeinen rooli kaikissa asuntorakentamisen muodoissa. Tämä ilmenee siten, että kunta
järjestää yleiset edellytykset asuntorakentamiselle maankäytön kaavoituksella, kunnallistekniikalla ja
viranomaisvallan käytöllä. Myös tonttien myynti on tärkeä väline kun on kysymys hintatason pitämisestä
kohtuullisena ja yhteiskuntarakenteen toimivuudesta. Tulevaisuudessa tulee viihtyisä asumisympäristö
yhdessä toimivan päivähoidon, koulujen ja muiden palvelujen sekä vapaa-ajanharrastusten kanssa olemaan
vielä ratkaisevampaa asujien valitessa asuinpaikkakuntaa.

Kunnan asunto-ohjelma käsittää toimenpiteitä, jotka pyrkivät varmistamaan riittävän tuotannon
kohtuuhintaisista asunnoista Tammelan kunnassa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ottaen huomioon
kunnan rakenteelliset ja taloudelliset tavoitteet.

Asunto-ohjelman laatimisen yhteydessä on tarkasteltu mm. seuraavia kysymyksiä:
 oman tonttituotannon ja markkinoinnin aktivointi
 vapaat tontit yksityisomistuksessa olevalla maalla
 omistusasuntojen rakennuttaminen kunnan toimesta tai tuella
 vuokra-asuntojen tuottaminen
 vanhojen asuntojen peruskorjaus
 menetelmät/toimenpiteet, jotta Tammela pysyy houkuttelevana asumiskuntana
 joustavuus kunnan omassa organisaatiossa

Kunnanvaltuusto on 2010 hyväksynyt Tammelan kylä- ja maaseutuelinkeino-ohjelman, jossa on tarkasteltu
mm. asumiseen liittyviä asioita ja esitetty kehittämistoimenpiteinä uusien asukkaiden hankinnassa kylille,
maanomistajien aktivointia tonttien myyntiin ja tyhjien asuntojen tarjontaa pysyvään asuinkäyttöön; kylien,
kunnan ja seutukunnan yhteisen markkinoinnin järjestämistä; asutuksen ohjaamista sopiviin paikkoihin,
esim. kaavoituksella ja maisemasuunnittelulla; loma-asuntojen muuttamiskäytäntöä pysyviksi asunnoiksi.

Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa on osiossa Strategiat – Vaikuttavuus kriittisinä
menestystekijöinä kirjattu mm. pitkäjänteinen maapolitiikka …;
arviointikriteereiksi on kirjattu eheytyvä yhdyskuntarakenne, riittävä raakamaan määrä ja tonttitarjonta …
sekä tavoitetasoksi kaavoitusohjelman toteutus, asunto-ohjelman mukainen tonttitarjonta turvattu.



4

VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA
Tammela tarjoaa kaikenikäisille ihmisille mahdollisuuden asua monipuolisesti luonnonläheisessä ja
turvallisessa ympäristössä.

TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE

Keskusta-asuminen
Tiiveimmän osan Tammelaa muodostaa sen keskustaajama Pyhäjärven rannalla, johon myös kunnan sekä
julkiset että kaupalliset palvelut ovat keskittyneet. Asuminen keskustaajamassa lähestyy kaupunkimaista
asumista, sillä alueella ovat Tammelan kerrostalot, joista suurin osa on rakennettu 1960 ja -70 luvuilla.
Kerrostalot sijoittuvat paria poikkeusta lukuun ottamatta Forssantien ja Tammelantien rajaamalle
vyöhykkeelle, jonka halkaisee kahteen osaan kunnan liikekadun Hakkapeliitantien linjaus. Näin ollen
kerrostalokanta on kävelymatkan etäisyydellä kunnan palveluista palvelukeskusta lukuun ottamatta,
myöskään Pyhäjärven rantaan ei ole matkaa kuin muutama sata metriä.
Tulevaisuudessa uusien kerrostalojenkin osalta paras sijoittumispaikka on edellä mainittu teiden välinen
kaistale ja alueen rakennetta voitaisiin jopa hivenen tiivistää. Kerrostaloasumisen tulee jatkossakin liittyä
kunnan kaupallisen keskuksen välittömään läheisyyteen. Uusien kerrostalojen osalta tulisi huomioida
rakennusten varustaminen hissillä (vaikkakin vain kolmikerroksinen) ja alimman kerroksen varaaminen
liiketiloille.
Kerrostaloasuminen on Tammelassa vaihtoehto urbaanimmalle asujalle, mahdollistaen silti asumisen järven
rannalla ja palvelujen läheisyydessä. Asumismuoto on myös vaivaton asujalle ja tulee kysymykseen esim.
vanhusväestölle.

Tiiveimmän keskustan alueella kerrostaloihin lomittuvat rivitalot, jotka tarjoavat keskusta-asumista
maanläheisemmässä muodossa ja mahdollistavat ihmisille oman pihapiirin. Kerrostaloista poiketen rivitaloja
on sijoittunut myös Forssantien ja Tammelantien ulkopuolelle, etenkin keskusta-alueella taloja on rakennettu
välittömästi järven läheisyyteen Forssantien eteläpuolelle. Rivitaloja on myös rakennettu taajaman
laitavyöhykkeelle kaavoitetuille uusille asuinalueille. Kerrostaloista poiketen rivitaloja on rakennettu kaiken
aikaa, kerrostalojen osalta vilkkain rakennuskausi jäi 1970-luvulle.
Rivitaloasuminen Tammelassa on mahdollista joko keskellä vilkkainta keskustaa aivan palvelujen
läheisyydessä tai sitten rauhallisella ja viihtyisällä asuinalueella keskustan
laitamilla.
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Omakotiasuminen taajamassa
Välittömästi tiiveimmän Tammelan seassa ja reunamilla ovat kunnan laajat ja viihtyisät omakotialueet, joista
osa on aivan Pyhäjärven rannalla. Nykyisin alueet ovat sekoittuneet rivitaloasumisen kanssa. Alueet ovat
alkujaan rakentuneet tiiveimmän keskustan läheisyyteen 1900-luvun alkupuolelta lähtien, lähinnä vanhinta ja
säilytettävää asutusta on Tammelantien varrella sekä muutamia säilyneitä rakennuksia kunnan vanhalla
kylätontilla Pyhäjärven rannassa. Tämä rakennuskanta on täydentynyt ja osin korvautunut 1900-luvun
puolivälissä sekä etenkin Pyhäjärven rantaosuuksilta myös aivan viime aikoina. Selkeimmin tietyn
aikakauden yhtenäisiä asuinalueita on tiiveimmän taajama-alueen laitamilla Hevoniemessä, Anttilassa ja
Kydössä, jotka ovat rakentuneet kulloisenkin aikakauden kaavoituksen seurauksena vastakohtana
keskustan monen aikakauden rakennuksista koostuvalle rakenteelle.
Tonttikoko on Tammelassa suhteellisen väljä ja pihat ovat kasvillisuuden vallassa. Kevyenliikenteenyhteydet
ovat taajamassa hyvät ja palvelut ovat lähestyttävissä myös jalkaisin. Asumismuotona omakotiasuminen
taajamassa tarjoaa sekä taajama-asumisen että omakotiasumisen parhaat puolet, sillä asumismuoto tarjoaa
oman rauhan ja taajamaympäristö kaikki julkiset ja kaupalliset palvelut helposti saatavilla.

Asuminen kyläympäristössä
Tammela on kautta aikojen rakentunut itsenäisistä ja vireistä kylistä, joista Teuro ja Torro ovat
valtakunnallisesti arvokkaita keskiaikaisia kyliä ja monet muut kuten Porras, Kaukola, Susikas ja Letku
maakunnallisesti arvokkaita kyläympäristöjä. Tämä näkyy kylillä niiden vetovoimaisuutena
kulttuuriympäristöstä kiinnostuneille ja muillekin kaunista kyläympäristöä arvostaville.
Kyläympäristössä asuminen houkuttaa paitsi ympäristöllään myös sosiaalisilla seikoilla, sillä viihtyisä
kyläyhteisö luo turvallisuutta elämiseen ja mahdollistaa palvelujen saamisen kootummin. Myös toimivat
kyläkoulut ovat kylien valtteja, samoin myös mahdollisesti saatavilla olevat toimivat yksityiset vesi- ja
viemäriliittymät ja teiden kunnossapitopalvelut.
Kyläympäristö tarjoaa asujalleen perinteisen kulttuuriympäristön ja hienot maisemat turvallisessa
sosiaalisessa ympäristössä niin lapsiperheille, eläkeiän saavuttaneille kuin muillekin väljemmästä elinpiiristä
nauttiville.
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Haja-asutusalueella asuminen

Kyläaluetta väljemmässä ympäristössä asumaan haluavalle on mahdollista asua haja-asutusalueella
omassa rauhassa – Tammelassa on isot valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet,
jotka osin rajoittavat rakentamista, mutta tarjoavat sitäkin hienommat näkymät elämisen puitteiksi. Usein
haja-asumisessa on kyse toimivasta tai vanhasta maatilasta talousrakennuksineen ja pelto/metsäalueineen,
mikä mahdollistaa kotieläinten pitämisen kuten esimerkiksi oman hevosen ylläpidon.
Asumismuotona haja-asutusrakentaminen on omatoiminen asumismuoto, joka edellyttää asujaltaan
valmiutta hakea palveluja keskustaajamasta sekä itsenäisyyttä hoitaa käytännön asumiseen liittyvät seikat
kuten tonttitien kunnossapidon sekä jäteveden käsittelyn, jos kiinteistö ei kuulu vesi- ja viemäriyhtiön
toiminta-alueeseen. Uusien asuinrakennusten olisikin kunnan ja ympäristön kannalta hyvä sijoittua toimivan
vesi- ja viemäriverkon yhteyteen.

Asuminen ranta-alueella

Tammelan kunta on lukuisten järvien kunta, mutta siitä huolimatta kunnassa on hyvin vähän vapaita
rakentamattomia rakennuspaikkoja ranta-alueilla. Pääsääntöisesti rannat on rakennettu tiiviisti loma-
asumiselle.
Loma-asuntoja pyritäänkin muuttamaan vakituiseen asuinkäyttöön esimerkiksi eläkeiän koittaessa.
Ongelmaksi tässä muodostuu usein ennen kaikkea alueen rakenne, joka usein on reilun sadan neliön
kesämökeille mitoitettu – muutettaessa vakituiseksi asuinrakennukseksi rakennusten koko väistämättä
kasvaa ja tätä kautta ranta-alue rakentuu liian ahtaaksi ja tiiviiksi. Poikkeuksen tästä muodostavat taajamiksi
asemakaavoitetut alueet kuten esimerkiksi Tammelan keskusta. Tällöin pitää kuitenkin olla taloudellisesti
järkevää kunnalle rakentaa alueen infrastruktuuri. Myös ympäristöseikat näkymien ja järvimaisemien suhteen
asettavat rajoituksia rakentamiselle. Lähinnä uusia vakituiseen asumiseen osoitettuja tontteja muodostuu
kaavoitustoiminnalla kuten Kukkuramäessä keskustan läheisyydessä.
Ranta-asuminen on kuitenkin haluttu asumismuoto edustaen suomalaista asuinunelmaa, jonka vuoksi
etenkin taajama-alueella olevat kesämökkitontit ovat vääjäämättä muuttumassa suurien vakituisten
asuinrakennusten tonteiksi.
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TAUSTATIETOJA ASUNTO-OLOISTA

Asumisen taso Tammelassa
Kunnan asuntokanta on v. 2009 ollut yhteensä 3171, joista tavalla tai toisella puutteellisesti varustettuja
asuntoja oli 798 eli noin 25 %. Tilaston mukaan varustetasoltaan heikoimmat asunnot on kuitenkin
rakennettu käytännössä ennen vuotta 1950. Tämän jälkeen rakennetuista omakotitaloista suurin osa on
hyvin varustettuja, rivitalot ovat suureksi osaksi rakennettu 1980-90-luvulla. Asuntotuotanto on 1990-luvulla
ollut hyvällä tasolla ja vielä 2000-luvun alussa kunnassa rakennettiin runsaasti, mukaan lukien kunnan
rakennuttamat omakotitalot Kydön alueella. Lähestyttäessä 2010 vuotta rakentaminen hiipui taantuman
myötä etenkin uusien rivitalojen osalta. Rakentaminen jatkui vilkkaimpana keskustataajamassa ja sen
liepeillä kuten Kydön asemakaava-alueella, mutta esimerkiksi 2000-luvun puolivälissä kaavoitetut Lassin ja
etenkin Nuutin asuinalueet kyläalueilla ovat rakentuneet hitaasti. Kunnan tontteja on vuonna 2010 myynnissä
noin 50 kappaletta, lisäksi kyläalueilla on toiset 50 tonttia yksityisillä. Kun tähän lisätään keskustataajaman
alueella olevat 50 rakentamatonta yksityisten tonttia, voidaan todeta kunnalla määrällisesti olevan riittävästi
tontteja tarjolla. Haluttuja tontteja on kuitenkin vähemmän, josta esimerkkinä on kunnan alueella nopeiten
rakentuva alue eli Kukkuramäen kaava-alue Pyhäjärven rannalla.

Edellä todetun perusteella asumistaso Tammelassa on hyvä ja koko ajan myös monia vanhempia
asuinrakennuksia korjataan nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi.

Liite: Asuntokanta v. 2009 talotyypin, varustetason ja rakentamisajankohdan mukaan.

Väestökehitys

Tammelan kunnan väestökehitys on vuosia ollut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta muutaman
kymmenen hengen kasvussa vuositasolla, 2000-luvulla ainoastaan vuosina 2003 ja 2008 väestönkehitys on
ollut laskeva. Tämä on ollut seurauksena positiivisesta muuttoliikkeestä, 2000-luvulla vain 2003, 2008 ja
2009 muuttoliike on suuntautunut Tammelasta pois, silloinkin vain muutamalla hengellä. Vastapainona
muuttoliikkeelle Tammelan kuolleisuus on ollut jo viisitoista vuotta suurempi kuin syntyvyys, poikkeuksen
tähän 2000-luvulla muodostavat vain vuodet 2007 ja 2009.
Kunnan asukasluku on lisääntynyt vuodesta 1980 lokakuun loppuun 2010 1035 asukkaalla eli 19 %
(vuositasolla keskimäärin n. 0,9 %). Ikäjakauma Tammelassa on sellainen, että alle 15-vuotiaita ja yli 65-
vuotiaita suunnilleen saman verran, noin 1250. Näitten ikäryhmien väliin sijoittuu muut kunnan 4150
kuntalaista. Tulevaisuudessa ihmisten ollessa yhä pitkäikäisempiä kasvaa myös eläkeikäisten osuus
väestöstä.

Väestönkasvu on siis ollut tasaista muutaman kymmenen henkilön kasvua paria vuotta lukuun ottamatta,
toisaalta myöskään suuria muuttoaaltoja pois kunnasta ei viime vuosien aikana ole koettu. Seudullisen
kilpailun lisäksi Tammelan tulisikin suunnata markkinointiaan pääkaupunkiseudun suuntaan, sillä Tammelan
eteläpuoleiset alueet kuten Liesjärvi ja Letku ovat jo selkeämmin pääkaupunkiseudun vaikutusalueella.
Kunnan ja koko seudunkin kannalta olisi myös kannattavaa houkutella kuntaan uusia asukkaita.

TAMMELAN VÄESTÖRYHMÄT

Lapset ja nuoret
Alle 10-vuotiaita lapsia Tammelan kunnan väestöstä on 11,8 %, yhteensä alle kaksikymmentävuotiaita lapsia
ja nuoria kunnassa on 25,2 %. Tämän ikäryhmän osalta olennaiseksi muodostuvat toimivat päiväkoti- ja
koulupalvelut sekä runsaat virkistys- ja vapaa-ajanmahdollisuudet. Tammelan keskustan päiväkodit
sijoittuvat idylliseen ympäristöön, kunnan vanhoihin 1800-luvun oleviin koulurakennuksiin. Itse
koulurakennukset keskustassa sijoittuvat ala- ja yläasteen sisältävään koulukeskukseen. Myös Tammelan
kylillä on lukuisia kyläkouluja ja päiväkoteja kyläläisten käyttöön, vaikkakin osa kouluista on koululaisten
vähäisyyden vuoksi vaarassa lopettaa toimintansa.
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Vapaa-ajanviettoon Tammelan kunnassa on runsaasti luonnon tarjoamia retkeilyalueita ja vesistöjä, joita
kuntalaiset aktiivisesti hyödyntävät. Vapaa-aikaan painottuvat myös erilaiset seura- ja järjestötoiminnat,
joiden toimimiselle on erittäin tärkeää, että kunnassa on kokoontumisen mahdollistavia seurojentaloja ja
kylätaloja.

Aikuisväestö
Koululaisten ja eläkeläisikäisten väliin jää luonnollisesti kunnan suurin väestöryhmä, josta koostuu 63,8 %
kunnan asujista. Suurin osa tästä ryhmästä on työssäkäyviä, kunnassa on itsessään noin 1850 työpaikkaa,
joista suurin yksittäinen ryhmä on yhteiskunnallisten palvelujen työntekijät vajaalla 600 hengellä.

Nuoria aikuisia ja lapsiperheellisiä on kunnan asukasluvusta 18,5 %, keski-ikäisiä puolestaan 37,6 %.
Lapsiperheellisille olennaisia ovat edellä mainitusti lapsia ja nuoria motivoiva, mutta kuitenkin turvallinen
ympäristö, josta löytyy vapaa-ajanvietettä myös perheen vanhemmille. Myös toimivat, lähellä olevat kunnan
kaupalliset palvelut ovat tärkeitä niin yli kuin alle 40-vuotiaille. Tässä ikäryhmässä korostuu myös Tammelan
vesistöjen läheisyys, sillä Tammelassa on yli 3000 vapaa-ajanasuntoa.

Vanhukset
Tammelan kunnassa asujista 18,9 % on eläkeiässä olevia, joille on tärkeää kunnan tarjoamat vapaa-
ajanviettotavat virikkeelliseen työuran jälkeiseen elämään, joista esimerkkinä ovat Tammelan runsaat
vesistöt, joitten rannalla usealla on oma kesäasunto. Tärkeää on myös kaikkien palvelujen helppo saatavuus
ja toimivat kunnalliset palvelut - kun liikuntakyky vanhemmiten mahdollisesti alkaa hiipua, ei tarvitsemia
palveluja voida enää hakea kauempaa, olivat nämä julkisia tai kaupallisia. Tämänkin vuoksi kunnan sekä
kaupallisten että julkisten palvelujen tulee sijaita tiiviissä keskustassa, helposti saavutettavissa. Kunnan
varsinaiset vanhustenpalvelut sijoittuvat suurelta osin palvelukeskukseen vanhan Pappilan alueella.
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ASUNTOTYYPIT TAMMELASSA

Kerrostalot
Ensimmäinen liikekerrostalo rakennettiin Tammelaan 1940-luvun lopulla, kun kunnan paloasemanakin
toiminut Kupukkaan kiinteistö rakennettiin kirkkoa vastapäätä Mustialantien ja Tammelantien risteykseen.
Kerrostalokanta on Tammelassa kuitenkin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta matalaa kolmikerroksista
asuinkerrostaloa, joka on päädyiltään verhottu punatiilellä ja pitkiltä sivuiltaan sileällä kiviaineslevyllä.
Rakennuksen ovat iältään suurimmaksi osaksi sen ikäisiä, että ne ovat saavuttaneet peruskorjausiän.
Valtion tukiessa kerrostalojen tekniikan saneeraamista toimenpiteillään on useassa seudun kerrostaloista
aloitettu käyttövesiputkiston ja viemäriputkiston uusiminen, joka suurimmassa osassa taloja on auttamatta
edessä. Talojen suurimpana yksittäisenä mutta melkeinpä kaikille yhteisenä puutteena on hissittömyys.

Kerrostalot ovat yleisesti ottaen pienimittakaavaisia ja niistä pääsee nopeasti melko suurille vihreille piha-
alueille, joten ne luovat turvallisen ja viihtyisän ympäristön niin lapsiperheille kuin vanhuksillekin.

Rivitalot
Tammelan rivitalon ovat rakentuneet 1980- 2000-luvuilla ja rakennustyyppi onkin leimallisin Tammelan
keskustaajamalle ja hyvin kysytty johtuen paitsi Pyhäjärven läheisyydestä myös siitä, ettei Forssan kaupunki
ole kaikilta osin kyennyt vastaamaan rivitalokysyntään kaupungin alueella.
Rivitalot ovat pääsääntöisesti sijoittuneet keskustataajaman alueelle, mutta jatkossa voi olla myös tarvetta
tutkia rivitalorakentamista kyläalueella, joka tarkoittaisi uudenlaisen kylien kulttuuriympäristöön soveltuvan
rivitalotyypin muodostamista.
Osin rivitalot ovat pienten korjausten tarpeessa, mutta suuri osa rivitaloista on rakennettu 1990-luvulla ja
2000-luvun alussa, joten ne ovat pääsääntöisesti hyväkuntoisia.
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Omakotitalot
Tammelan kylän asumiseen tarkoitetut rakennuksen olivat alkujaan maatilojen päärakennuksia, jotka
sijoittuivat kylämäisiin kokonaisuuksiin. Tammelan vanha kylä sijoittui Pyhäjärven rantaan, kirkon
eteläpuolelle. Itse kirkko ja siihen liittynyt hautausmaa sijaitsivat 1800-luvun lopulle omana itsenäisenä
kokonaisuutena irti kyläasutuksesta. Tuona ajankohtana alkoi kuitenkin vielä nykyisinkin havaittavissa oleva
rakentaminen Tammelantien varteen Käsityöläiskoulun ja kirkon läheisyyteen. Osin tätä puurakenteista ja
puuverhottua rakennuskantaa on edelleen jäljellä keskustarakenteessa, tosin osa on nykyisin vapaa-
ajanasuntoina. Vanhaa rakennuskantaa on korvautunut vuosien aikana uudella, sillä hyvällä paikalla olevalle
tonteille on usein kannattanut ennemmin rakentaa uusi rakennus kuin korjata vanhaa. Tiivein keskusta onkin
sekoitus eri aikakauden rakennuskantaa.

Koska rakennuskanta on lähes pääosin yksityisessä omistuksessa, on rakennuskanta suurimmaksi osaksi
hyväkuntoista. Keskustassa on kuitenkin myös muutamia huonokuntoisia rakennuksia, jotka tulisi sekä
kunnallisten investointien kannattavuuden että ympäristön viihtyisyyden vuoksi kunnostaa asuinkäyttöön.

Keskusta on laajentunut kaavoituksella niin länsi- kuin itäsuuntaankin yksikerroksisiksi kaavoitetuilla alueilla.
Näitten rakennuskanta vaihtelee puuverhotuista tiiliverhottuihin.
Kylissä ja maaseudulla rakennuskanta on pääsääntöisesti puurakenteista ja puuverhottua, yleensä
tyypillinen maisema koostuu 1900-luvun puoliväliin rakennetuista puuasuinrakennuksista
talousrakennuksineen, joiden seassa on joitakin uudempia asuinrakennuksia. Usein nämä ovat niin ikään
puuverhottuja, mutta malliltaan erilaisia kuin vanhat (matalia ja leveärunkoisia).
Vuosituhanteen vaihteessa uusi rakennuskanta on ollut vallalla olevaa romanttishenkistä kartanotyyliä
runsaine koristeluineen, joka on paikoin ollut muuntumassa mm. asuntomessujen vaikutuksesta vaaleaan ja
ylelliseen, modernistiseen kivitaloon. Tämä ilmiö on selkeästi ollut havaittavissa myös keskusta-alueella.
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Vapaa-ajanasunnot
Tammelan keskustan osalta rannat rakentuivat loma-asumiseen jo 1900-luvun alussa ja tämä ilmiö on
havaittavissa keskustan rannoilla vielä tänäkin päivänä, vaikkakin vääjäämättä pienet puurakenteiset loma-
asunnot ovat väistymässä suurempien vakituiseen asumiseen tarkoitettujen rakennusten tieltä, jotka on
usein rakennettu tiilestä tai rapatusta harkosta. Tämä kehitys on luonnollista, sillä tontit sijaitsevat halutuilla
paikoilla keskustan palvelujen äärellä, aivan järven rannassa. Usein poistuvasta rakennuksesta puuttuvat
nykyajan asumisen mukavuudet ja ne ovat usein huonokuntoisiakin, joten asumisen tasolla tilanne näitten
asuintonttien osalta paranee selkeästi. Ympäristön kannalta olisi kuitenkin tärkeää pyrkiä mahdollisuuksien
mukaan säilyttämään vanhaa poistuvaa rakennuskantaa esim. rantasaunoina tai muina piharakennuksia,
kuten muillakin rannoilla on ollut tapana.

Suurin osa vapaa-ajanasunnoista sijoittuu haja-asutusalueella paitsi kylien yhteyteen, niin etenkin Tammelan
lukuisten järvien rannoille. Tämä suuntaus on yleistynyt 1900-luvun puoliväliin tultaessa ja tähän päivää
tultaessa rannat on käytännössä rakennettu eli vuoden 1959 emätilojen rantarakennusoikeudet on käytetty
(emätilamitoituksella on pyritty jokaisen järven osalta varmistamaan, että osa rannasta jää rakentamatta ja
luonnontilaan).
Koska suurin osa mökeistä on rakennettu 1950-1970 –luvuilla, on asuntojen varustelutaso usein
puutteellinen nykypäivän tavoitetasoon verrattuna eikä kokokaan vastaa nykypäivän odotuksia. Usein vapaa-
ajanasunto onkin päädytty uusimaan kokonaisuudessaan, parhaimmassa tapauksessa tällä tavalla on
muodostettu ympäristön kannalta onnistunut lopputulos vanhan pienen kesämökin jäädessä rantaviivaan
saunarakennukseksi, mutta päinvastaisiakin esimerkkejä on.
Viimeistään kesäasunnon uusimisen yhteydessä yleensä päädytään tilanteeseen, jossa vapaa-
ajanasunnosta muodostetaan kakkosasunto ympärivuotiseen käyttöön, tavoitteena asunnon vakituiseen
käyttöön muuttaminen tulevaisuudessa. Onkin huomioitava, että vakituisella asunnolla on laissa määritetty
tiukemmat säädökset kuin vapaa-ajanasunnoille esim. energiatehokkuuden osalta, joten muutokseen
ryhdyttäessä joudutaan usein korjaustoimenpiteisiin etenkin vanhojen rakennusten osalta.
Pääsääntöisesti vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi on etenkin ranta-alueilla hankalaa, sillä alueet
järvien rannoilla on mitoitettu vaatimattomien kesämökkien alueiksi, eivätkä infrastruktuuri ja palvelutaso
alueilla ole riittävää. Myös ns. kuivalla maalla muutosta haettavan asunnon tulee sijoitukseltaan tukeutua
olemassa olevaan asuinrakenteeseen, infrastruktuuriin ja palveluverkkoon, jotta muutokseen voidaan ryhtyä.
Kaavoituksella kunta voi mahdollistaa alueiden muuttumisen loma-asuntojen alueesta vakituiseen käyttöön,
kunhan edellä mainitut asiat tulevat kaavoituksessa tutkituiksi. Kunta onkin kaavoitusohjelmansa mukaisesti
toteuttamassa osayleiskaavojen laatimista merkittävimmille kyläalueille, joiden osalta myös vapaa-
ajanasumisen ja vakituisen asumisen suhdetta tutkitaan.



12

Erityisryhmien asuminen
Vaikkakin tavoitteena on sovittaa erityisryhmien asuminen osaksi muuta yhdyskuntarakennetta ja näin luoda
entistä monipuolisempi ja rikkaampi yhteiskunta, on joissakin erityistapauksissa myös erityisryhmille omien
kokonaisuuksien perustaminen järkevää, jotta kaikille ryhmille voidaan tarjota tasavertainen mahdollisuus
asumiseen.

Vanhusten asuminen
Tammelan kunnassa on jo kasvavan vanhusväestön vuoksi huomioitava vanhusväestön tarpeet myös
yhdyskuntarakenteessa, asumismuodoissa sekä asuntojen varustetasossa. Vanhusten tulisi pystyä
asumaan niin pitkään omissa kodeissaan kuin mahdollista, sillä useimmiten tämä on paras vaihtoehto
onnellisen vanhuuden kannalta. Tätä asumista tuetaan jäljempänä mainituin avustuksin, lisäksi kunnan tulee
olla aktiivinen hissillisten kerrostalojen saamiseksi kuntaan.
Aina ei kuitenkaan omassa kodissa asuminen tule kysymykseen, vaan tällöin on harkittava kunnan tai
yksityisen tarjoamaa palveluasumista. Palveluasumisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan
kodinomaisuuteen, jolloin saataisiin yhdistettyä oma viihtyisä kotipiiri omine tuttuine esineineen turvallisiin
valvottuihin olosuhteisiin.
Kunnan oma palvelukeskus sijaitsee vanhan Pappilan alueella Pyhäjärven rannan läheisyydessä, tämän
läheisyyteen on myös rakennettu yksityisen tahon palvelukoti.

Opiskelija-asuminen
Tammelan kunnan alueella sijaitsee Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikkö Mustialan
maatalousoppilaitoksen kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Koulu tuo kuntaa asumaan opiskelijoita ja
positiivista näkyvyyttä ja opiskelijoiden asuttamiseksi Mustialaan on tehty opiskelijakäyttöön tarkoitettuja
rivitaloja. Tähän tarkoitukseen on Mustialassa tarvetta uusille hankkeille, joiden rakentamiseen kuntakin
aktiivisesti osallistuu.
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TAMMELAN TONTTIMARKKINAT

Tonttimarkkinat
Tammelan kunnassa on myynnissä vuoden 2010 lopulla noin 100 omakotitonttia, joista osa on kunnan ja
osa yksityisten. Lisäksi kunnan keskusta alueella on käyttämättömiä asuintontteja noin 50 kappaletta, jotka
voitaisiin tarvittaessa aktivoida rakennuspaikoiksi. Valtakunnallisesti suosituimmassa myyntifoorumissa
etuovi.comissa Tammelan kunnan alueella oli myynnissä loka-marraskuun taitteessa 2010 yhteensä 65
tonttia sisältäen kunnan tontit.
Tammelan kunta toimi kesällä 2010 valtakunnallisten Kyläasumisen messujen toimipaikkana. Vaikkakin
kyseessä oli kyläasumisen messut, markkinoitiin messuilla myös kunnan tontteja ja asumista kunnassa
palveluineen ja virkistysmahdollisuuksineen. Messujen keskuspaikkana toimi kunnantalo piha-alueineen,
joilla järjestettiin erilaisia messutapahtumia ja markkinoita. Messut saavuttivat tavoitteensa, sitouttivat
tekijöitä niin kunta- kuin kylätasoltakin ja toivat Tammelaan tuhansia kyläasumisesta kiinnostuneita kuntaan
tutustumaan.

Kunnan omistuksessa olevat vapaat tontit
Tammelan kunnan omistuksessa on sekä kaavoitettuja tontteja että haja-asutusalueen kaavoittamattomia
tontteja, joiden ajantasainen esite löytyy kunnan kotisivuilta. Loka-marraskuun taitteessa 2010 kunnalla oli
myymättömiä tontteja yhteensä 49 kappaletta.
Kunnan tonttitilanne on määrällisesti erinomainen suhteutettuna kunnan maltilliseen väestökehitykseen,
mutta etenkin tonttien ja niitten ympäristön laatuun voidaan kiinnittää jatkossa entistä tarkemmin huomiota.
Asemakaavoituksella kaavoitettuja tontteja menee kaupaksi lähinnä keskusta-alueelta, haja-asutusalueen
tontit ovat selkeästi vähemmän haluttuja, esim. vuonna 2007 valmistuneella Nuutin asemakaava-alueella
Riihivalkaman kylässä on loka-marraskuun taitteessa 2010 vain yksi tontti myyty ja kaksikymmentä tonttia
kaupan. Lassin 2004 valmistuneella asemakaava-alueella Kaukjärven kylällä on kahdeksan kappaletta
neljästätoista myyty, mutta vain neljä rakennettu. Parhaiten kaupaksi menevä asemakaavoitettu alue
kunnassa on Kukkurahovin kaava-alue Kukkuramäessä, joka on yksityisen maanomistajan kustannuksellaan
kaavoittama ranta-alue keskustan lievealueelle.
Kunnan tontit ovat kunnan kotisivujen lisäksi myynnissä etuovi.comissa yhdessä kylien yksityisten tonttien
kanssa. Kylien tonttikauppa ja kunnan tonttimyynti tekevät myös yhteistyötä kylähankkeessa kehitetyssä
Tonttipörssissä, joka toimii paitsi markkinointipaikkana myös ajantasaisena arkistona Tammelan kunnassa
myytävistä tonteista niin toimijoille kuin kuntalaisillekin.

Yksityisten omistuksessa olevat vapaat tontit
Tammelan keskusta-alueella on rakentamattomia tontteja noin viisikymmentä kappaletta, jotka ovat jääneet
yksityisiltä ihmisiltä rakentamatta erinäisistä syistä. Kuntatalouden kannalta nämä tontit tulisi saada
rakennuskäyttöön, sillä tonteille on kunnallistekniikka niin tiestön kuin veden ja viemäröinnin osalta tehty,
eikä kunta saa investoinneilleen täyttä vastinetta. Kun otetaan huomioon tonttien sijaitseminen kunnan
tiiveimmässä ja ranta-alueita lukuun ottamatta parhaiten kaupaksi käyvällä alueella, tontit muodostavat
käyttämättömän mahdollisuuden Tammelan myönteisessä kehityksessä.
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Kylien vapaat tontit
Tammelassa on useita aktiivisia kyliä, jotka markkinoivat tonttejaan ensin itsenäisesti ja omien kotisivujen
kautta, mutta vuosien 2009 ja 2010 aikana kuntien tonteille luotiin yhteiseksi esittely- ja myyntiväyläksi
Tammelan kylien Tonttipörssi, johon myös kunta osallistui omien tonttiensa osalta. Kunnassa kesällä 2010
järjestettyjen kyläasumisen messujen innoittamana niin kylien kuin kunnankin tontit asetettiin esille
etuovi.comiin. Itse messutapahtuma aktivoi kyläläisiä etsimään houkuttelevia tontteja kyliltään uusien
asukkaiden löytämiseksi.

Useammissa Tammelan kylissä on halu kehittää kylää ja löytää kylille uusia asujia, tätä kautta myös kylän
palvelutasoa on mahdollista säilyttää tulevaisuudessakin. Kunta on omalta osaltaan tukemassa kylien
omatoimista kehittämistä laatimalla merkittävimmille kyläalueille osayleiskaavoja.



15

TAMMELAN ASUNTOMARKKINAT

Johtuen 2000-luvun lopun taantumasta on myös asuntokauppa Tammelassa muun seudun tapaan
hidastunut, vaikkakin korkotaso on ollut alhainen. Kaikesta huolimatta parhaat tontit ja rakennukset ovat
tehneet kauppansa, mutta huonommin sijoittuneitten tai huonompikuntoisten osalta myyntiajat ovat
kasvaneet pahimmissa tapauksissa yli vuoden mittaisiksi.

Omistusasunnot
Myös asuntorakentaminen on jonkin verran hiipunut, vaikkakin kunnan rakennuslupien tasolla lupia on
jokseenkin sama määrä kuin aikaisemmin. Loka-marraskuun taitteessa Tammelan kunnan alueella oli
valtakunnallisen myyntifoorumin etuovi.comin mukaan myynnissä yhteensä 28 kappaletta asuntoja, joista
seitsemän kappaletta oli kerrostalo-osakkeita, kuusi kappaletta rivitaloja ja neljätoista kappaletta
omakotitaloja. Lisäksi myynnissä oli yksi maatila ja seitsemäntoista loma-asuntoa.
Asuntojen hinnat ovat Tammelassa esimerkiksi Forssan verrattuna melko samalla tasolla, siinä missä
Forssassa maksetaan kuulumisesta tiiviiseen kaupunkikeskukseen, Tammelassa maksetaan
luonnonkauneudesta ja vesistöistä.

Kunta myi omalta osaltaan vuoden 2010 aikana tarjousten perusteella kiinteistöjä, jotka eivät kuuluneet
kunnan ydinalueeseen ja joiden kunnossapitämiseen olisi pitänyt tulevaisuudessa sijoittaa enenevässä
määrin resursseja. Neljästä kiinteistöstä kolme eli kunnan vanhin liikeasuinkerrostalo Kupukas, Veistola ja
Jukola myytiin yksityisille, neljäs eli Suomela jäi vielä kunnan omistukseen, sillä tarjoukset kyseisestä
kohteesta olivat riittämättömät. Vastaavien kohteiden myymistä kunnassa jatketaan asian tullessa
kulloisenkin kohteen osalta ajankohtaiseksi.

Vuokra-asunnot
Mahdollisuudet vuokra-asunnon löytämiseksi Tammelassa ovat tällä hetkellä melko vähäiset. Kunnalla on
vuokra-asuntoja 134, joista 80 kpl on arava-asuntoja. Vanhusväestölle tarkoitettuja vuokra-asuntoja on
Tammelan Vanhusten Tuki ry:llä 85 kpl. Opiskelijasoluasuntoja Tammelassa on 9 kpl. Lisäksi yksityisten
omistuksessa on arvion mukaan n. 100 vuokralle annettua asuntoa.
Loka-marraskuun taitteessa Tammelan kunnan alueella oli valtakunnallisen myyntifoorumin vuokraovi.comin
mukaan vuokralle tarjottavana vain yksi rivitalokaksio.
Vuokrataso Tammelassa on melko samalla tasolla kuin esim. Forssassa, kyseisen vuokralle tarjotun
rivitalokaksion osalta vuokran neliöhinta on aivan vastaava Forssan rivitalokaksioitten kanssa.

Kunnan alueella on puutetta vuokra-asunnoista, jota voisi helpottaa mm. kunnan syksyllä omistukseensa
ostaman kerrostalotontin rakentaminen tai keskusta alueella olevin tyhjien rivitalotonttien rakentaminen.

Vuokra-asumista tulisi suunnata myös erilaisille kohderyhmille: vanhukset tarvitsevat niin rivitaloasuntoja
kuin hissillisiä kerrostaloasuntoja, myös opiskelijoilla on tarvetta pienistä vuokra-asunnoista, sillä suuri osa
nuorista muuttaa asunnon perässä Forssaan. Opiskelijoille suunnattavien asuntojen lisäksi olisi yleistä
tarvetta nuorten ensiasunnoille.
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Kunnan vuokra-asuntokanta on paikoin huonossa kunnossa ja tarvitsee kipeästi saneerausta. Tähän on
kunnassa ryhdytty toteuttamalla kunnassa laadittua pitkäaikaista kunnostussuunnitelmaa, jolla saatetaan
osin puutteellista rakennuskantaa nykyvaatimusten tasolle. Kerrostalojen osalta tämä tarkoittaa paitsi
huoneistojen kunnostamista, myös hissien jälkiasennuksia, jolloin etenkin vanhusväestön tarpeisiin voidaan
vastata. Rivitalojen osalta kunnostustoimenpiteillä parannetaan huoneistojen käyttömukavuutta, mutta myös
korjataan rakenteellisia ongelmia mm. ilmanvaihto järjestetään taloissa nykyvaatimusten mukaiseksi ja
maantason pintoja muotoillaan ja salaojitusta järjestetään siten, ettei taloille muodostu ongelmia pintavesistä.
Mikäli jokin kohteista osoittautuu niin huonokuntoiseksi, ettei korjaaminen ole järkevää, voidaan tällaisessa
tapauksessa tutkia myös rakennuksen purkamisen mahdollisuus ja korvaaminen uudella.

Liite: Kunnan ja sen yhtiöiden hallussa oleva vuokra-asuntokanta

VALTION ASUNTORAHOITUS JA AVUSTUKSET
Valtio on kiinnittänyt erityistä huomiota asuntokysymyksiin. Valtioneuvosto laati 21.6.2000 periaatepäätöksen
asuntopoliittiseksi strategiaksi. Strategia sisältää ohjeita ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on luoda
edellytykset hyvälle asumiselle kohtuuhintaan tavalla, joka luo suurempaa tasapainoa asuntomarkkinoille,
elämänkaaren laadulle, laajempaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja useampia mahdollisuuksia asunnon
valinnassa.

Arava- ja korkotukilainat
Valtion tukea myönnetään asunto-olojen kehittämiseksi sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen
tarpeen pohjalta. Arava- ja korkotukilainojen lainsäädännön perusteella on kunnilla oikeus anoa tukea mm.
asuntojen rakentamiseen. Viime vuosina aravalainat on pääosin ohjattu ns. kasvukuntiin suurten kaupunkien
vaikutusalueilla.
Nykytilanteessa on mahdollista hankkia edullista rahoitusta myös ilman erilaisten rajoitusten alaisia
aravajärjestelyjä, sillä korkotason on ollut jo muutaman vuoden erittäin alhainen. Maapallon laajuinen
taantuma on kuitenkin jonkin verran hillinnyt ihmisten rakentamis-/ omistusasunnon ostoaikeista.

Korjausavustukset

Vanhusten ja vammaisten asunnot
Tämän avustuksen saaminen edellyttää, että asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta ainakin yksi
henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen ja että ruokakunnan tulot eivät ylitä asetettuja rajoja eikä
ruokakunnalla ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta
Avustuksen määrä on enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustus voi poikkeustapauksissa
olla enintään 70 %, jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi pysyväisluonteisesti muutamaan pois
liikkumisesteitten vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja. Rintamaveteraanit voivat saada poikkeustapauksissa ns. veteraanilisän,
enintään 30 %.

Terveyshaitan poistaminen
Avustusta terveyshaitan poistamiseen voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan
asuinrakennukseen tai asuntoon yllättäen tulleen terveyshaitan tai kosteusvaurion poistamisen edellyttämiin
korjaustoimenpiteisiin. Näiden korjaustoimenpiteiden tulee tällöin olla laajat, kustannuksiltaan vähintään
7000 euroa. Avustusta myönnetään vain sellaiselle ruokakunnalle, joka on vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa. Avustuksen saajina voivat lähinnä tulla kysymykseen hakijat, joiden korjaukseen käytettävissä
olevia varoja - hakijaruokakunnan tulot, varallisuus ja velat huomioon ottaen – voidaan pitää vähäisinä.
Avustuksen määrä on enintään 40 % terveyshaitan tai kosteusvaurion poistamisen edellyttämien
korjaustoimenpiteiden hyväksytyistä kustannuksista. Valtion asuntorahasto myöntää avustuksen.
Tammelassa on korjausavustuksiin vuositasolla myönnetty 30-40.000 euroa. Kaikkea korjausavustuksiin
myönnettyä käyttövaltuutta ei ole aina voitu käyttää, koska korjauskustannusten omarahoitusosuutta eivät
vähävaraiset ole saaneet järjestetyksi.

ELY-keskuksen korjausavustus kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle
Vaikkakaan ei ole varsinaisesti sosiaalinen avustus suoraan asumiseen, ELY-keskuksen kerran vuodessa
jakamat korjausavustukset kulttuurihistoriallisesti säilytettäville kohteille omalta osaltaan tukevat rikkaan
kulttuuriympäristön säilymistä ja auttavat esim. suojelukohteiden omistajia kunnostamaan omistamiaan
kiinteistöjä.
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Avustus hissin rakentaminen ja korjaaminen sekä liikuntaesteen poistamiseen

Valtion avustus
Hissin tai hissien rakentamista kerrostaloon voidaan avustaa, samoin hissin korjausta liikuntaesteen
poistamiseksi sekä muutakin korjausta, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy
asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Avustuksen määrä on enintään 50%
hyväksytyistä korjauskustannuksista. Valtion asuntorahasto myöntää avustuksen, joka haetaan kunnan
kautta.

Hissin rakentaminen kerrostaloihin

Lähes kaikki Tammelan kunnan kerrostalot ovat kolmikerroksisia ja kellarillisia, eikä niihin ole
rakennusaikana rakennettu hissiä. Hissin myöhempää asennusta osaan taloista rajoittaa, että maantaso on
puolivälissä kerrosta, joten portaiden tasanteet ovat rakennuksen ulkoreunalla puolivälissä kerrosta.
Käytännössä hissillä nouseminen maantasosta kerroksiin on mahdotonta ilman portaiden purkamista ja
uudelleen rakentamista. Kysymykseen tällaisten rakennusten osalta tuleekin lähinnä portaiden siirtäminen
luhtikäytävällä talon ulkopuolelle ja hissi toisen porrassyöksyn tilalle porrashuoneeseen

Osa kunnan alueella olevista kerrostaloista on kokonaisen kellarin omaavia, jolloin porras usein sijoittuu
talon sisälle. Tällaisessa tapauksessa vanha porras on korvattava uudella ja kapeammalla, jolloin hissi
voidaan sovittaa porrashuoneeseen portaiden kanssa. Vaihtoehtoisesti hissille on etsittävä muu tila joko
porrashuoneesta tai sen välittömästä läheisyydestä vanhaa porrasta poistamatta. Tällöin tila hissille
joudutaan usein ottamaan päällekkäisistä asuntotiloista.

Ratkaisut ovat käytännössä olleet liian kalliita taloyhtiöille, vaikkakin hissin rakentaminen nostaa
rakennuksen arvoa. Hissiratkaisut ovat myös yleistyneet aivan viime vuosina ja tätä kautta ratkaisut ovat
myös halventuneet. Koska rakennukset ovat pohjaratkaisuiltaan osin hyvinkin samanlaisia, kannattaisi
portaan rakentamisen kustannuksia tutkia myös talojen osalta yhdessä, jolloin saataisiin kustannushyötyjä
tätä kautta.

Kunta aloitteentekijänä
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Toistaiseksi Tammelassa ei avustusta ole käytetty johtuen juuri hissin rakentamisen suurehkoista
kustannuksista, mutta jatkossa väestön yhä ikääntyessä tämä olisi kuitenkin suotavaa. Kunta on tehnyt
asunto-ohjelmaa varten selvitystyötä kunnan kerrostalotilanteesta ja voisi toimia aloitteentekijänä asiassa:

1. Kunta tekee taloyhtiöille aloitteen ja tarvittavat selvitykset yhdessä taloyhtiöiden kanssa Tammelan
kunnan kerrostalokannan muuttamisesta hissillisiksi.

2. Taloyhtiön hallitus avustaa alustavien selvitysten tekemisessä ja valmistelee ehdotuksen
yhtiökokoukselle.

3. Yhtiökokous päättää, voiko hallitus kunnan kanssa selvittää tarkemmin hissin
rakentamismahdollisuudet ja kustannukset, suunnittelukustannuksiin haettaisiin valtion varoista
myönnettävää avustusta kunnalta.

4. Kunta ja taloyhtiöt palkkaavat suunnittelijan laatimaan toteutussuunnitelmia.
5. Hissiyhtiöiltä pyydetään ennakkotarjoukset toteutussuunnitelmien pohjalta. Tämän jälkeen

taloyhtiöiden hallitukset tekevät omalta osaltaan rahoitusselvityksen ja tiedottavat hissihankkeesta
asukkaille ennen varsinaista yhtiökokousta.

6. Yhtiökokous päättää tehtyjen suunnitelmien, kustannusarvioiden ja rahoitusvaihtoehtojen perusteella
hissinrakentamiseen ryhtymisestä tai siitä luopumisesta.

7. Taloyhtiön hallitukset hakevat rakennusluvan kunnalta.
8. Järjestetään urakkakilpailu ja valitaan sekä hissitoimittaja että rakennusurakoitsija. Taloyhtiöt

hakevat kunnan kautta valtion asuntorahaston avustusta hissin rakentamiseen sekä hissiavustusta
suoraan kunnalta.

9. Taloyhtiö tiedottaa hissihankkeen etenemisestä asukkaille ja käynnistää rakennushankkeen.

ASUINRAKENTAMISEN JA ASUNTOTUOTANNON EDELLYTYKSET
TAMMELASSA

Maapolitiikka ja tonttitilanne
Tammelan kunta hankki 2000-luvun taitteessa maa-alueita mm. Kydöstä, Kaukjärveltä ja Riihivalkamasta.
Kaikkien osalta valmistuivat asemakaavat, viimeisenä Nuutin asemakaava 2007. Alueista Kydön tontit ovat
käyneet erittäin hyvin kaupaksi. Kunnan tonttitilanne on todettavissa päivitettynä versiona kunnan kotisivuilta
www.tammela.fi/portal/asuminen_ja_rakentaminen/omakotitontit/ . Kunnan tonttitilanne on määrällisesti
erittäin hyvä, mutta etenkin keskusta-alueen tai sen välittömän läheisyyden tontteja tulisi lisätä, joten
keskustan itä- ja länsipuolen alueita tulisi miettiä myös maapolitiikan ja kunnan maanhankinnan
näkökulmasta. Yksi ratkaisu hyvillä paikoilla olevien tonttien suhteen ovat keskusta-alueella jo nyt olemassa
olevat viitisenkymmentä rakentamatonta kaavatonttia, joissa on kaikki edellytykset nopealle rakentamiselle.
Tonttien rakentamattomuuden syynä ovat yksityiset maanomistajat, jotka eivät ole nähneet tarpeelliseksi
tonttien myymistä / rakentamista. Kunnan kannalta tontit ovat ongelmallisia siksi, että niihin on valmis
infrastruktuuri rakennettu veronmaksajien rahoille, eikä investoinnille näin ollen saada kerättyä kaikkia
oletettuja hyötyjä. Mikäli tonttien rakentamista ei saada aktivoitua, joutuu kunta vastaavan varannon käyttöön
saadakseen ostamaan, kaavoittamaan ja varustamaan kunnallistekniikalla laajoja uusia alueita.

Kylien osalta tonttikauppa on aktiivista ja kylien tonttien tarjonnasta saa tietoja mm. kylien omilla www-
sivuilla, jotka on linkitetty kunnan www-sivuille. Sekä kunnan että kylien tontit löytyvät myös kylien ja kunnan
Tonttipörssistä www.kodinpaikka.fi/

Kaavoitus
Kaavoitustilanne Tammelan kunnan alueella on eritelty kunnan ajantasaisessa kaavoituskatsauksessa, joka
löytyy kunnan kotisivuilta www.tammela.fi/portal/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/ .

Keskusta
Keskustan asemakaavauudistus on osin vielä käynnissä, sillä keskustan kaavoista Anttilan, Kirkon ja Kydön
asemakaavat ovat tulleet voimaan 2000-luvun puolivälissä, mutta Hevoniemen, Jussilan ja Rauhaniemi-
Matintuomion asemakaavat ovat tulossa hyväksyttäväksi vuoden 2011 aikana (kaavat hylättiin hallinto-
oikeudessa ja niiden osalta kaavaprosessi aloitettiin alusta vuonna 2006). Käynnissä olevat asemakaavat
täydentävät keskustan länsipuolen tonttitarjontaa hajatonteilla, jotka tosin ovat yksityisessä omistuksessa.
Samoin käynnissä oleva Rauhaniemen perikunnan asemakaava-alue muodostaa keskustaan 10-20 uutta
tonttia. Kunnalla on myös valmiudet kaavoittaa laajentumisalueita asumiselle keskustaajaman itäpuolella,
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Laman osayleiskaava alueella - tosin täälläkin maapohja on pääsääntöisesti yksityisessä omistuksessa.
Keskustan osalta onkin syytä tutkia kunnan omistaman tonttivarannon lisäämistä maanhankinnalla ja
kaavoittamalla sekä tutkia uusien kerrostalovarausten sijoittamista osaksi keskustan palvelurakennetta.
Kerrostalojen alimmat kerrokset tulisi kuitenkin varata liiketiloille, jotta kunnassa voitaisiin vastata
palvelusektorin kasvamistarpeisiin.

Kyläalueet
Kunnan kaavoitusohjelmassa on laadittu aikataulu kylien ja maaseutualueen yleiskaavoittamisesta, jolla
voidaan tutkia kylien ja haja-asutusalueen rakentamista. Alueiden varaamista asumistarkoitukseen
asemakaavoittamalle ei kuitenkaan ole järkevää tehdä kuin poikkeustapauksissa, sillä tällöin kunnan on
investoitava alueen kunnallistekniikkaan ja muuhun infrastruktuuriin. Kunnalla on jo olemassa Lassin
asemakaava Kaukjärvellä ja Nuutin asemakaava Riihivalkamassa, näiden lisäksi vuoden 2011 aikana
hyväksytään Siiki-Mutalan asemakaava Mustialan ja Kaukjärven kylien rajalle. Lassin ja etenkin Nuutin
osalta on alueiden rakentumisvauhti osoittautunut melko hitaaksi suhteessa alueiden tarvitsemiin
investointeihin. Poikkeuksen kyläalueiden asemakaavoittamisesta voisi tehdä Liesjärvi, mikäli kunta haluaisi
tutkia jotakin kylistään pilottikohteena pääkaupunkiseudun suuntaan tarjoten rantatontteja kansallispuiston
kupeesta – Liesjärvellä vesi- ja viemäröinti on olemassa ja jo yleiskaavoitettu kylä on Tammelan kylistä
lähimpänä pääkaupunkiseutua.

Rakennusjärjestys ja rakentamisen toteuttaminen
Kunnalle olennainen työkalu kaavoittamattomia alueita rakennettaessa on kunnan rakennusjärjestys, joka
määrittää kunnan rakennusoikeudet niin kuivalla maalla kuin ranta-alueillakin. Rakennusjärjestyksessä
otetaan kantaa myös kaavoittamattomilla alueilla tapahtuvaan vapaa-ajanasuntojen muuttamiseen
vakituisiksi asunnoiksi. Rakennusjärjestys myös suurelta osin huolehtii muodostuvasta ympäristöstä
ohjaamalla kaavoittamattomillakin alueilla hyvään rakentamistapaan ja viihtyisään ympäristöön.

ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

Tavoitteet 2010-luvulle

Kunnan tavoitteena on edelleen aikaansaada monipuolinen ja riittävä asuntotarjonta, joka mahdollistaa 0,5 -
1 %:n väestönkasvun vuodessa. Tammelan kunta toimii aktiivisesti niin tonttivarannon kuin muunkin
ympäristön muodostamiseen alueita kaavoittamalla ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta rakentaminen ja
asuntojen peruskorjaus pidetään hyvällä tasolla. Kunta panostaa myös taloudellisesti asuntotuotannon ja
peruskorjauksen varmistamiseksi sekä viihtyisän asuinympäristön luomiseksi.

Sitoutuminen strategiaan

Kunta tarjoaa edellytykset asuntotuotannolle aktiivisella maapolitiikallaan hankkimalla sopivaa maata
tonttimaaksi, kaavoittamalla alueen ja rakentamalla alueelle kunnallistekniikkaa. Kunta sitoutuu
kaavoituksella osoittamaan riittävästi omakoti-, rivitalo-, kerrostalo-, vuokra-asunto- ja
osaomistusasuntotontteja. Tammelan kunta edistää aktiivisesti muuttoliikettä kuntaan kehittämällä
tonttitarjontaansa perustonttien lisäksi myös entistä houkuttelevampiin tontteihin kuten rantatontteihin ja
pyrkii sovittamaan uuden asuntotuotannon palvelutarjonnan kasvumahdollisuuksien mukaan. Kunta pyrkii
jatkossa tarjoamaan entistä monipuolisempia tontteja ja asumismuotoja tulevaisuuden kasvaviin ja
yksilöllisemmiksi muodostuviin tarpeisiin. Myös viihtyisän asuinympäristön muodostumiseen ja sen
hoitamiseen ja kiinnitetään entistä enemmän huomiota, jotta luonnonympäristön ja vesistöjen tarjoamat
myyntivaltit voidaan hyödyntää kunnan asuttamisessa.
Kaikkien kunnan toimielinten ja ao. henkilökunnan tulee toimia siten, että paikkakunnalle muuttoa ja
asuntuotantoa suositaan

Kunnan oman asuntokannan ylläpito
Yhteistyössä eri tahojen kanssa selvitellään eri mahdollisuuksia ja keinoja luoda uusia asuntoja ja kunnostaa
vanhoja. Kunta panostaa omaan asuntotuotantoon mm. peruskorjaamalla olemassa olevaa
asuinrakennuskantaansa ja rakentamalla tarpeen mukaan omaa uutta asuntotuotantoa joko omaan
omistukseensa tai edelleen myytäväksi kuten esim. kunnan rakennuttamat omakotitalot. Kunta myös tukee
erityyppisten asumismuotojen tarjontaa huomioiden asukkaiden tarpeet elämän eri vaiheissa.
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Kunta voi myös myydä omaan ydintoimintaansa kuulumattomia rakennuksia kuten korjaustarpeessa olevia
yksittäisiä omakotitaloja, joilla ei kunnalle ole täysimääräistä käyttöä tulevaisuudessa.

Palvelurakenteen ja infrastruktuurin kustannuksista huolehtiminen
Kunnan maanhankinnassa ja kaavoittamisessa otetaan huomioon kunnan kokonaistalous ja suunnataan
rakentamista olemassa olevan tai jo kunnan suunnitelmissa olevan rakennettavan infrastruktuurin
vaikutuspiiriin. Myös kunnan palvelurakenne ja sen vaikutukset huomioidaan. Asemakaavoitettavat alueet
rajataan pääsääntöisesti keskustaajaman välittömään läheisyyteen, haja-asutusalueilla ohjataan
rakentamista olemassa oleviin kyliin tai ainakin olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiiriin.
Toiminnassa huomioidaan valtakunnan tasolla määritetyt kestävän kehityksen linjaukset.
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OHJELMAN ESITTÄMÄT TOIMENPITEET

Maapolitiikka ja aktiivinen maanhankinta
Kunta pyrkii hankkimaan keskustan laajentumisalueilta raakamaata omistukseensa, joista kunta kaavoittaa
asukkaita kiinnostavia asuinalueita. Kunnan maanomistus selkeyttää tilannetta myös kaavoituksessa ja
mahdollistaa kunnan saavan sijoituksilleen enemmän tuottoa edelleen suunnattavaksi alueiden viihtyvyyden
ja palvelujen kehittämiseen. Maanhankinnan tulee tukea jo olemassa olevaa asutus- ja kylärakennetta
aiheuttamatta kunnalle kohtuuttoman suuria kunnallisteknisiä kustannuksia.

Kaavoitus
Kuten maanhankinnankin kaavoituksen tulee tukea olemassa olevaa asutus- ja kylärakennetta aiheuttamatta
kunnalle kohtuuttoman suuria kustannuksia esim. teitten, vesijohtojen ja viemäröinnin rakentamisena.

Yleiskaavoitus
Kylien ja haja-asutuksen osalta kaavoitus painottuu yleiskaavoitukseen, jolla voidaan yhteistyössä
maanomistajien kanssa tutkia kylien kehittämistä ja etsiä kyliltä tai haja-asutusalueilta uusia
asuinrakennuspaikkoja kulloiseenkin tarpeeseen. Kunnalla ei itsellään juurikaan ole maanomistusta kylä- tai
haja-asutusalueilla, joten asemakaavoittaminen toisi kunnalle myös kuluja kunnallistekniikan rakentamisesta
sekä kaavapuistojen ja – teiden hoitamisesta.

Asemakaavoitus
Asemakaavoitus tulee pääsääntöisesti painottaa keskustaajamaan tai sen laajentumisalueille. Uusia
keskustaajamasta irrallisia kaava-alueita ei tule toteuttaa, ellei niille ole erityisen painavia perusteita.
Keskustan yhteyteen muodostettavia uusia alueita kaavoitettaessa pyrkimyksenä on kaavoittaa kunnan
omistuksessa olevia alueita, mikäli kaavoitetaan yksityisen maanomistajan maita, on kunnan ja
maanomistajan välillä sovittava maankäyttö- ja luovutussopimuksesta kaavoitukseen ja maanomistukseen
liittyen. Kunnan tulee myös kannustaa yksityisiä maanomistajia kaavoittamaan maa-alueitaan yhdessä
kunnan kanssa houkuttelevia asuintontteja varten.
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Asuntojen tuottaminen

Kerrostalot
Tammelan kunta mahdollistaa uusien hissillisten kerrostalojen rakentamisen kaavoittamalla kerrostaloille
soveltuvaa tonttimaata. Tarvittaessa kunta voi hankkia kerrostaloille soveltuvia asemakaavoitettuja tontteja ja
neuvotella niiden rakentamisesta ja edelleenmyynnistä rakennuttajien kanssa (vrt Anttilan tontti). Kunta voi
myös osallistua kerrostalohankkeisiin mm. taloista asuinhuoneistoja itselleen varaamalla tai soveltaa
jäljempänä esiteltyjä osaomistusrivitaloissa tutkittuja toimitapoja kerrostalorakentamiseen.

Osaomistusrivitalot
Tammelan kunta rakentaa kohtuuhintaisten osaomistusasuntojen rakentamista 5-7 asuntoa käsittävillä
rivitalohankkeilla kysynnän mukaan.
Osaomistusasuntoja koskeva toimintamalli on seuraava:

 asukkaat haetaan ilmoituksella, paikallisesti ja alueellisesti
 asukkaiden toivomukset otetaan huomioon suunnittelussa
 asukkaiden lähtöpääoma- ja omistusosuus on alussa 10-15 % ja 85-90 % rahoitetaan 25-30 vuoden

pitkäaikaisella rahalaitoslainalla.

Tällä tavalla asukkaat voivat hankkia itselleen omistusasunnon joustavasti pienellä alkupääomalla. Ne
asunnot, joita ei heti saada myydyiksi, voivat olla kunnan vuokra-asuntoina myyntitapahtumaan saakka.
Osaomistusasunnot tehdään suoraan kunnan ja asukkaiden perustaman asunto-osakeyhtiön omistukseen.
Kunta antaa takaussitoumuksen asuntoyhtiöiden lainoista, tavoitteena rahoituskustannusten alentaminen.

Omakotitalot
Kunta rakentaa omakotitaloja vallitsevan taloustilanteen ja kysynnän mukaan. Rakennuttamistoimintaa
voidaan ohjata kysynnän mukaan myös elinvoimaisiin kyläkeskuksiin.

Kunta teettää kysynnän mukaan ”Avaimet käteen” - omakotitaloja kunnan valmiin omakotitarjonnan
takaamiseksi sellaisille, jotka eivät itse halua osallistua rakentamisprosessiin vaan ostaa valmiin, mutta
uuden talon.

Omakotitaloja tehdään ensisijaisesti seuraavan toimintamallin mukaan:
 kunta valitsee omakotitalojen rakentajan urakkakilpailun perusteella
 kunta osoittaa rakennustontit vapaana olevista tonteista
 ostajat haetaan ilmoituksilla paikallisesti ja alueellisesti
 rakennushankkeen toteutusaikana ostajien toivomukset otetaan huomioon riippuen hankkeen

toteutusvaiheesta
 ostajat maksavat kauppahinnan rakennushankkeen etenemisen mukaan
 jos omakotitaloa ei saada kohtuullisessa ajassa myydyksi, se vuokrataan pitkäaikaisella

vuokrasopimuksella.

Toissijaisesti omakotitaloja tehdään seuraavan toimintamallin mukaan:
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 kunta toteuttaa rakennushankkeen yksittäisen ostajan aloitteesta ottaen huomioon toivomukset
tontin ja valmistalopaketin valinnasta alkaen

 kunta toteuttaa rakennushankkeen rakennusliikkeellä/-urakoitsijalla kokonaishintaan, joka selvitetään
kilpailutuksella

 ostaja maksaa kauppahinnan rakennushankkeen etenemisen mukaan.

Vuokrahuoneistot
Kunnan omistaman vuokra-asuntokannan tavoitteena on, että asuntojen kunto tulee voida pitää vähintään
nykyisellä tasolla ja parantaa tarpeen mukaan siten, että vuokrataso on kohtuullinen ja kunnan sekä yhtiön
talous on vakaa. Tarvittaessa kunnan omistama vuokra-asuntoyhtiö Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asunnot
rakennuttaa uusia vuokrarivitaloasuntoja ensisijaisesti pitkäaikaisilla rahalaitoslainoilla, joille kunta antaa
omavelkaisen takauksen. Toissijaisena rahoitusvaihtoehtona on aravalainoitus, mikäli yleinen korkotaso
nousee merkittävästi nykyisestä alhaisesta n. 3 %:n korkotasosta. Asuntojen suunnittelussa huomioidaan
eri-ikäisten asukkaiden tarpeet mm. huoneistokokojen osalta.

Liite: Kunnan ja sen yhtiöiden hallussa oleva vuokra-asuntokanta

Omistusasunnot
Tammelan kunta rohkaisee aktiivisesti yksityisiä rakennusalan yrityksiä rakentamaan omakoti-, rivi-, ja
kerrostaloja. Kunta voi myös ostaa 1-2 huoneistoa yksityisestä kerros/rivitalokohteesta turvatakseen
tarvittaessa rakennushankkeen toteuttamisen.

Asuntojen peruskorjaaminen
Valtion asuntorahaston korjausavustuksista vanhusten ja vammaisten asuntojen peruskorjaukseen,
terveyshaitan poistamiseen ja avustuksista hissin rakentamiseen ja korjaamiseen sekä liikuntaesteen
poistamiseen tiedotetaan Tammelassa tapahtuu -julkaisussa sekä muissa kunnan ilmoitusvälineissä.
Tehtävän selvityksen perusteella harkitaan lisäavustuksen myöntämistä hissien rakentamiseksi
kerrostaloihin vanhusväestön kotona asumisen tukemiseksi.
Kunnan omaa vuokra-asuntokantaa kunnostetaan pitkäjänteisesti kunnassa laadittujen suunnitelmien
mukaisesti.

Markkinointi
Kunnan kotisivuilla esitellään entiseen tapaan kaikki kunnalliset palvelut sekä muut palvelut, jotka tekevät
asumisen houkuttelevaksi Tammelassa. Kunnan kotisivuilla on myös linkit kylien ja kunnan yhteiseen
tonttipörssiin sekä kylien kotisivuille. Markkinointi suunnataan ensisijaisesti sähköiseen markkinointiin,
kunnan kotisivuilla julkaistaan informaatiota asumisesta, rakentamisesta, peruskorjaamisesta, asumisen
palveluista ja muista ajankohtaisista asioista. Nämä kootaan myös Tammelassa tapahtuu –julkaisuun.

Markkinointia pyritään suuntaamaan entistä enemmän myös pääkaupunkiseudun suuntaan esim.
seudullisena yhteistyönä tuoden esille seudun monipuolisuutta ja kaikkia hyviä puolia - se mitä itseltä ei
löydy, voi löytyä kuitenkin läheltä. Tammelassa markkinointia panostetaan mm. kulttuuriympäristöön,
Härkätiehen ja kansallispuistoihin, joilla houkutellaan pääkaupunkiseudun asujia rikkaan kulttuurin ja kauniin
luonnonympäristön Lounais-Hämeeseen.

Myynti-ilmoittaminen
Kunnan myytävänä oleva asuinrakennukset myydään ensisijaisesti vallitsevan sähköisen kauppapaikan
kautta kuten esim. etuovi.com. Paikallisesti myymisestä ilmoitetaan myös lehdissä.
Tonttien osalta tontit ovat esillä paitsi kunnan kotisivuilla, myös kylien ja kunnan Tonttipörssissä.
Kustannuksista ja hyödyistä riippuen kunnan tontit voidaan myös asettaa valtakunnalliseen sähköiseen
kauppapaikkaan myytäväksi.
Ilmoitukset varustetaan informatiivisilla kuvamateriaaleilla, tontteja myytäessä esitellään myös aluetta, jolla
tontti sijaitsee.

Osallistuminen markkinointitilaisuuksiin
Kunta osallistuu seudullisiin markkinointitapahtumiin kuten rakennusmessuihin omalla osastolla tai jakamalla
osaston ja kulut muitten toimijoitten kuten kylien tai naapurikuntien kanssa. Kylätoimijoiden kanssa tehdään
yhteistyötä tonttien myynnissä, sillä kyliltä myytävät tontit ovat myös kunnan yleinen etu.
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Myyntitapahtumissa myydään kuntaa kokonaisvaltaisesti, sillä tontin lisäksi uudelle asukkaalle myydään
myös kunnan palvelut, virkistysmahdollisuudet ja luonnonympäristö. Myyntityöhön tuleekin osallistua
monipuolinen edustus kunnan eri osa-alueista.
Valtakunnallisiin tapahtumiin kuten Hämeessä järjestettäviin asuntomessuihin osallistutaan osana seudun /
maakunnan kokonaisuutta tuoden tietoisuuteen Tammelan kunnan vetovoimatekijöitä.
Seutukunnalla toimivien rakennuttajien kanssa järjestetään tapaamisia ja harjoitetaan yhteistä markkinointia
kuntaan rakennettavien kohteitten osalta.

Tonttipörssi
Kunnan ja kylien tonttien esittely- ja myyntipaikkana olevaa tonttipörssiä kehitetään toimijaksi, josta ihmiset
osaavat hakea kunnan vapaita tontteja, olivat ne sitten kunnan tai yksityisten maanomistajien myymiä.

Vapaa-ajan asumisen tukeminen

Ranta-alueiden rakentaminen
Vaikkakin kunnassa on lukuisia järviä, on näistä suurin osa jo rakennettu täyteen. Kunta on omalta osaltaan
valmis kaavoittamaan mahdollisuuksien mukaan uusia asemakaava-alueita ranta-alueille, lähinnä keskustan
välittömään läheisyyteen. Kyseeseen kuitenkin tulee tällöin lähinnä yksityisten maanomistajien kaavat, jolloin
kunnan ja maanomistajan välillä laaditaan maankäyttö- ja luovutussopimus.
Yleiskaavoituksessaan kunta laatii tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kaava-alueelta emätilaselvityksen,
jolloin ranta-alueen kaikki rantarakentamispaikat saadaan selville.

Vapaa-ajanasunnon muuttaminen ympärivuotiseen asumiseen
Vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyväksi asuinrakennukseksi on rinnastettavissa rakennuksen
rakentamiseen ja edellyttää ranta-alueella ympäristökeskuksen poikkeamispäätöstä, ellei alueelta ole
laadittu oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jossa muutos on osoitettu mahdolliseksi. Kunta pyrkii kylien
yleiskaavoittamisen yhteydessä mahdollistamaan potentiaalisten vapaa-ajanasuntoalueiden muuttamista
vakituiseen asuinkäyttöön.
Kaavoittamattomalla alueella kunta puoltaa muuttamista, jos vapaa-ajan asunto sijaitsee siten, että se tukee
lähistöllä olevan kylän asutusta, täyttää ympärivuotiselle asumiselle ja asuinrakennukselle laissa ja kunnan
rakennusjärjestyksessä asetetut vaatimukset eikä tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle. Rakennukset
tulee liittää kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon, mikäli tällainen alueella on olemassa.

Virkistyksen ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittäminen

Virkistysalueet ja -reitit
Täysipainoiseen asumiseen liittyy suuressa määrin myös vapaa-aika ja virkistys, jotka on huomioitava niin
uutta asuinrakennuskantaa luodessa tai vanhaa peruskorjatessa. Olennaisia ovat riittävän lähellä asumista
sijaitsevat lähivirkistyspaikat kuten lastenpuistot ja luonnontilaiset maa- ja metsätalousalueet. Näihin liittyvät
olennaisesti niin toimivat kevyenliikenteenyhteydet kuin suurempia kokonaisuuksia yhdistävät virkistysreitit,
joiden mahdollistamista kunta myös pyrkii tukemaan.
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Virkistys- ja järjestötoiminta
Asumisen yhteyteen on varattava mahdollisuudet kokoontumiselle esim. kerhohuoneen, kylätalon,
lähiliikuntapaikan tai vastaavan muodossa, joissa voidaan kokoontua niin kerho- kuin muunkin
järjestötoiminnan puitteissa.

Palvelujen ja infrastruktuurin toimivuuden varmistaminen

Kuten jo maapolitiikan ja kaavoituksen yhteydessä todettiin, on asumisen sijoittumisessa kunnan alueella
huomioitava myös palvelujen saatavuus ja näitten mahdollistamisesta aiheutuvat kustannukset
kuntataloudelle. Lähinnä näiden huomioon ottaminen on olennaista kylä- ja etenkin haja-asutusalueita
rakennettaessa tai vapaa-ajanasunnon muuttamisessa vakituiseen käyttöön.

Koulunkäynti ja päiväkotitoiminta
Mikäli uusi asuminen sijoittuu keskusta- tai kyläalueen ulkopuolelle, olisi sen toivottavaa sijoittua olemassa
olevan päiväkodin ja koulun läheisyyteen tai olemassa olevan koulukuljetusreitin varrelle.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuus
Etenkin vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta asumisen sijoittumista toimiville keskusta- ja
kyläalueille tulisi kannustaa.

Liikenneyhteydet
Haja-asutusalueella sijoittuva vakituinen asuminen tulisi sijoittua realististen kulkuyhteyksien varaan
(huomioiden mm. vanhusten kotipalvelut).

Vesi- ja viemäriverkon rakentaminen
Tammelan kunnan alueelle suunnitellun vesihuollon yleissuunnitelman mukaisesti kunnassa rakennetaan
vesi- ja viemäriverkko kaikkiin merkittävimpiin kyläkeskuksiin ja saadaan kylät keskusta-alueen lisäksi
vesihuollon toiminta-alueiden piiriin. Uuden asuinrakentamisen suotavimpina sijoituskohtina olisivatkin nämä
keskusta-alueet ja kyläkeskukset. Myös vesi- ja viemärilinjojen yhteyteen voidaan uutta asuinrakentamista
suosia, muu ympäristö huomioon ottaen.

Ympäristöstä huolehtiminen
Uutta aluetta tai rakennusta rakennettaessa on huomioitava rakentamisen vaikutukset luonnonarvoille ja
maisemalle, sillä näillä on suuri merkitys asujien kokonaisviihtyvyyteen. Myös kulttuuriympäristö on
rakennettaessa huomioitava, sillä jokainen rakennus vaikuttaa ympäristökuvaan ja tätä kautta viihtyvyyteen
esim. kyläalueille rakennettaessa on rakentamisen sopeuduttava kyläympäristöön. Myös jo valmiista
rakennuksista ja asuinympäristöstä huolehtiminen vaikuttaa mitä suurimmassa määrin asujien viihtyvyyteen.
Kunnan tulisi miettiä keinoja tukea uusille ja vanhoillekin asuinalueilla suunniteltavia korkeatasoisia
alue/pihapiirisuunnitelmia mm. kerros- ja rivitalojen osalta. Kunnan tulee myös tukea toimia, joilla edistetään
ympäristöstä huolehtimista, sillä tämä vaikuttaa ja kuuluu kaikille kuntalaisille.
Kunnan tehtävänä on etenkin keskusta-alueella huolehtia riittävän viherverkoston muodostumisesta mm.
puistoin, reitein ja lähivirkistysaluein, jotta kaikilla keskusta asujilla olisi mahdollisuus nauttia mm. vesistöjen
tarjoamista virkistysmahdollisuuksista asuintavasta riippumatta.
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Kunnan resurssit ja organisaatio

Kunnan tulee tarkistaa henkilöresurssit varmistaakseen toimivan ja joustavan asuntopolitiikan ja –toiminnan
asunto-ohjelman mukaisesti. Tarkistukset tehdään vuosien 2011-2012 aikana.
Kunnan tulee varautua uuden asuntotuotannon toteuttamiseen varaamalla tarpeelliset määrärahat kunnan
talousarvioon hankkeiden toteuttamista varten, tuloiksi kirjataan myyntihinnat, joten toiminnasta ei aiheudu
merkittävää nettomenoa.
Jotta kunnalla olisi riittävästi taloudellisia resursseja uutta asuntotuotantoa varten, kunta voi ohjelmassa
mainitusti myös myydä kiinteistöjään, joita se ei enää tarvitse omaan käyttöön. Samoin kunta voi myydä
nykyiset asunto-osakkeensa tarjoamalla niitä käypään hintaan. Ensisijaisesti kiinteistöjä ja asunto-osakkeita
tarjotaan näissä asuville 30 päivän etuosto-oikeudella. Kiinteistö ja asunto-osakkeita voidaan tarjota myyntiin
niiden vapautuessa vuokrakäytöstä tai myydä vuokralaisineen.
Kunnan omistaman maa-alueen vaihtoa voidaan ajatella sopivan maa-alueen saamiseksi
asuntorakentamiseen, ellei kauppaa saada tehdyksi suoralla ostolla.

Muuta

Tammelan kunnalla on myös valmius vaikuttaa suoranaisesti tai epäsuorasti muihin järjestelyihin, jotka
mahdollistavat asuntotarjonnan lisäämisen, esim. rakennusten peruskorjaukset jne.
Kunnan tulee toiminnallaan aktiivisesti edistää asuntojen ja muiden rakennusten rakentamista. Tarvittaessa
kunta voi osallistua erilaisiin hankkeisiin ostajana, myyjänä tai muuna osapuolena.
Kunnanhallitus nimeää vastuuhenkilöt huolehtimaan tässä ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden
suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Tämä asunto-ohjelma on hyväksytty Tammelan kunnanvaltuustossa 22.8.2011 § 35.
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LIITTEET:

Asuntokanta v. 2010 talotyypin, varustetason ja rakentamisajankohdan mukaan (Hämeen liitto).
Kanta-Hämeen väestö ikäryhmittäin (Hämeen liitto).
Väestömuutokset 1987-2010 (Hämeen liitto)
Kylien väestömuutokset 1995-2009 (Hämeen liitto)
Kunnan ja sen yhtiöiden hallussa oleva vuokra-asuntokanta



Hämeen liitto KUNTAKANSIO
3.2.1.8

ASUNTOKANTA V. 2008 TALOTYYPIN, VARUSTETASON JA RAKENTAMISAJANKOHDAN MUKAAN 4.9.2009
(TK: Asunnot, rakennukset ja kesämökit)

RAKENTA- TALOTYYPPI VARUSTETASO
MISVUOSI Hyvin varustettu Puutteellisesti var. tai tuntem. YHTEENSÄ

Tammela -1920 Erilliset pientalot 105 146 251
Rivi- ja ketjutalot 0 0 0
Asuinkerrostalot 0 0 0
Muu tai tuntematon 5 5 10
YHTEENSÄ 110 151 261

1921-39 Erilliset pientalot 79 165 244
Rivi- ja ketjutalot 0 0 0
Asuinkerrostalot 0 0 0
Muu tai tuntematon 0 4 4
YHTEENSÄ 79 169 248

1940-1949 Erilliset pientalot 78 124 202
Rivi- ja ketjutalot 0 0 0
Asuinkerrostalot 0 0 0
Muu tai tuntematon 1 8 9
YHTEENSÄ 79 132 211

1950-1959 Erilliset pientalot 143 143 286
Rivi- ja ketjutalot 0 0 0
Asuinkerrostalot 1 2 3
Muu tai tuntematon 11 11 22
YHTEENSÄ 155 156 311

1960-1969 Erilliset pientalot 93 58 151
Rivi- ja ketjutalot 0 0 0
Asuinkerrostalot 47 6 53
Muu tai tuntematon 7 0 7
YHTEENSÄ 147 64 211

1970-1979 Erilliset pientalot 227 16 243
Rivi- ja ketjutalot 66 0 66
Asuinkerrostalot 209 0 209
Muu tai tuntematon 17 1 18
YHTEENSÄ 519 17 536

1980-1989 Erilliset pientalot 309 33 342
Rivi- ja ketjutalot 146 0 146
Asuinkerrostalot 0 0 0
Muu tai tuntematon 5 4 9
YHTEENSÄ 460 37 497

1990-1999 Erilliset pientalot 347 28 375
Rivi- ja ketjutalot 96 0 96
Asuinkerrostalot 23 0 23
Muu tai tuntematon 5 3 8
YHTEENSÄ 471 31 502

2000- Erilliset pientalot 164 16 180
Rivi- ja ketjutalot 45 0 45
Asuinkerrostalot 34 0 34
Muu tai tuntematon 0 0 0
YHTEENSÄ 243 16 259

Tuntematon Erilliset pientalot 84 21 105
Rivi- ja ketjutalot 12 0 12
Asuinkerrostalot 12 0 12
Muu tai tuntematon 2 4 6
YHTEENSÄ 110 25 135

Asuntokanta kaikkiaan Erilliset pientalot 1629 750 2379
Rivi- ja ketjutalot 365 0 365
Asuinkerrostalot 326 8 334
Muu tai tuntematon 53 40 93
YHTEENSÄ 2373 798 3171



Hämeen liitto KUNTAKANSIO
3.2.1.8

ASUNTOKANTA V. 2008 TALOTYYPIN, VARUSTETASON JA RAKENTAMISAJANKOHDAN MUKAAN 4.9.2009
(TK: Asunnot, rakennukset ja kesämökit)

RAKENTA- TALOTYYPPI VARUSTETASO
MISVUOSI Hyvin varustettu Puutteellisesti var. tai tuntem. YHTEENSÄ

Varustetasoluokituksen käytössä on hyvä ottaa huomioon, että kaikki
varustepäivitykset eivät kirjaudu viranomaisrekisteriin. Vuodesta
2005 asunnot on jaettu varustetason mukaan kahteen luokkaan Hyvin
varustettuihin ja Puutteellisesti varustettuihin (sis.
varustetasoltaan tuntemattomat) asuntoihin. Hyvin varustettu asunto:
asunnossa on vesijohto, viemäri, lämminvesi, WC, peseytymistilat ja
keskus- tai sähkölämmitys. Puutteellisesti varustetusta asunnosta
puuttuu jokin varuste tai tieto varusteista.

Talotyypiltään Erillinen pientalo sisältää sekä omakoti- että
paritaloasunnot sekä asutut vapaa-ajan asunnot. Talotyypiltään Muu
rakennus sisältää mm. liike- ja toimistorakennuksissa olevat asunnot.

Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä,
keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai
useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen
tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2.



HÄMEEN LIITTO
KUNTAKANSIO

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖ 5-VUOTISIKÄRYHMITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.2009 2.3.1.4.a
29.3.2010

KUNTA IKÄ IKÄ
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- YHT. 0-14 15-64 65-

HÄMEENLINNA 3378 3305 3705 4207 3965 3915 3791 3555 4316 4620 4539 4898 5154 3501 3103 2579 2168 1756 66455 10388 42960 13107
HATTULA 605 623 603 594 418 507 621 587 671 726 723 698 770 434 418 260 217 150 9625 1831 6315 1479
JANAKKALA 1000 1067 1131 1005 673 750 1005 1082 1242 1190 1209 1194 1301 865 765 525 431 360 16795 3198 10651 2946

RIIHIMÄKI 1701 1552 1620 1829 1736 1758 1780 1704 2002 2099 2053 2105 2001 1283 1104 891 740 629 28587 4873 19067 4647
HAUSJÄRVI 547 594 604 549 281 378 568 549 684 713 685 695 613 382 337 270 198 179 8826 1745 5715 1366
LOPPI 503 562 560 509 250 354 467 504 608 605 579 629 646 446 386 261 210 165 8244 1625 5151 1468

FORSSA 817 793 878 1034 1002 982 932 864 1038 1191 1361 1447 1643 984 968 782 607 484 17807 2488 11494 3825
HUMPPILA 135 148 153 121 95 138 137 122 149 192 207 232 176 126 115 121 86 71 2524 436 1569 519
JOKIOINEN 302 375 431 352 227 266 297 323 414 410 452 453 448 236 256 204 184 123 5753 1108 3642 1003
TAMMELA 388 391 445 421 252 268 320 390 454 510 511 518 505 284 306 266 212 187 6628 1224 4149 1255
YPÄJÄ 118 137 145 160 127 125 126 141 150 189 194 244 204 117 112 112 104 79 2584 400 1660 524

KANTA-HÄME 9494 9547 10275 10781 9026 9441 10044 9821 11728 12445 12513 13113 13461 8658 7870 6271 5157 4183 173828 29316 112373 32139
*KAUPUNGIT 5896 5650 6203 7070 6703 6655 6503 6123 7356 7910 7953 8450 8798 5768 5175 4252 3515 2869 112849 17749 73521 21579
*MUUT KUNNAT 3598 3897 4072 3711 2323 2786 3541 3698 4372 4535 4560 4663 4663 2890 2695 2019 1642 1314 60979 11567 38852 10560

Hämeenlinnan seutu 4983 4995 5439 5806 5056 5172 5417 5224 6229 6536 6471 6790 7225 4800 4286 3364 2816 2266 92875 15417 59926 17532
Riihimäen seutu 2751 2708 2784 2887 2267 2490 2815 2757 3294 3417 3317 3429 3260 2111 1827 1422 1148 973 45657 8243 29933 7481
Forssan seutu 1760 1844 2052 2088 1703 1779 1812 1840 2205 2492 2725 2894 2976 1747 1757 1485 1193 944 35296 5656 22514 7126

Lähde Tilastokeskus



HÄMEEN LIITTO
KUNTAKANSIO

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖ 5-VUOTISIKÄRYHMITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.2009, %-JAKAUMA 2.3.1.4.b
29.3.2010

KUNTA IKÄ IKÄ
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- YHT. 0-14 15-64 65-

HÄMEENLINNA 5,1 % 5,0 % 5,6 % 6,3 % 6,0 % 5,9 % 5,7 % 5,3 % 6,5 % 7,0 % 6,8 % 7,4 % 7,8 % 5,3 % 4,7 % 3,9 % 3,3 % 2,6 % 100,0 % 15,6 % 64,6 % 19,7 %
HATTULA 6,3 % 6,5 % 6,3 % 6,2 % 4,3 % 5,3 % 6,5 % 6,1 % 7,0 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % 8,0 % 4,5 % 4,3 % 2,7 % 2,3 % 1,6 % 100,0 % 19,0 % 65,6 % 15,4 %
JANAKKALA 6,0 % 6,4 % 6,7 % 6,0 % 4,0 % 4,5 % 6,0 % 6,4 % 7,4 % 7,1 % 7,2 % 7,1 % 7,7 % 5,2 % 4,6 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 100,0 % 19,0 % 63,4 % 17,5 %

RIIHIMÄKI 6,0 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 6,1 % 6,1 % 6,2 % 6,0 % 7,0 % 7,3 % 7,2 % 7,4 % 7,0 % 4,5 % 3,9 % 3,1 % 2,6 % 2,2 % 100,0 % 17,0 % 66,7 % 16,3 %
HAUSJÄRVI 6,2 % 6,7 % 6,8 % 6,2 % 3,2 % 4,3 % 6,4 % 6,2 % 7,7 % 8,1 % 7,8 % 7,9 % 6,9 % 4,3 % 3,8 % 3,1 % 2,2 % 2,0 % 100,0 % 19,8 % 64,8 % 15,5 %
LOPPI 6,1 % 6,8 % 6,8 % 6,2 % 3,0 % 4,3 % 5,7 % 6,1 % 7,4 % 7,3 % 7,0 % 7,6 % 7,8 % 5,4 % 4,7 % 3,2 % 2,5 % 2,0 % 100,0 % 19,7 % 62,5 % 17,8 %

FORSSA 4,6 % 4,5 % 4,9 % 5,8 % 5,6 % 5,5 % 5,2 % 4,9 % 5,8 % 6,7 % 7,6 % 8,1 % 9,2 % 5,5 % 5,4 % 4,4 % 3,4 % 2,7 % 100,0 % 14,0 % 64,5 % 21,5 %
HUMPPILA 5,3 % 5,9 % 6,1 % 4,8 % 3,8 % 5,5 % 5,4 % 4,8 % 5,9 % 7,6 % 8,2 % 9,2 % 7,0 % 5,0 % 4,6 % 4,8 % 3,4 % 2,8 % 100,0 % 17,3 % 62,2 % 20,6 %
JOKIOINEN 5,2 % 6,5 % 7,5 % 6,1 % 3,9 % 4,6 % 5,2 % 5,6 % 7,2 % 7,1 % 7,9 % 7,9 % 7,8 % 4,1 % 4,4 % 3,5 % 3,2 % 2,1 % 100,0 % 19,3 % 63,3 % 17,4 %
TAMMELA 5,9 % 5,9 % 6,7 % 6,4 % 3,8 % 4,0 % 4,8 % 5,9 % 6,8 % 7,7 % 7,7 % 7,8 % 7,6 % 4,3 % 4,6 % 4,0 % 3,2 % 2,8 % 100,0 % 18,5 % 62,6 % 18,9 %
YPÄJÄ 4,6 % 5,3 % 5,6 % 6,2 % 4,9 % 4,8 % 4,9 % 5,5 % 5,8 % 7,3 % 7,5 % 9,4 % 7,9 % 4,5 % 4,3 % 4,3 % 4,0 % 3,1 % 100,0 % 15,5 % 64,2 % 20,3 %

KANTA-HÄME 5,5 % 5,5 % 5,9 % 6,2 % 5,2 % 5,4 % 5,8 % 5,6 % 6,7 % 7,2 % 7,2 % 7,5 % 7,7 % 5,0 % 4,5 % 3,6 % 3,0 % 2,4 % 100,0 % 16,9 % 64,6 % 18,5 %
*KAUPUNGIT 5,2 % 5,0 % 5,5 % 6,3 % 5,9 % 5,9 % 5,8 % 5,4 % 6,5 % 7,0 % 7,0 % 7,5 % 7,8 % 5,1 % 4,6 % 3,8 % 3,1 % 2,5 % 100,0 % 15,7 % 65,1 % 19,1 %
*MUUT KUNNAT 5,9 % 6,4 % 6,7 % 6,1 % 3,8 % 4,6 % 5,8 % 6,1 % 7,2 % 7,4 % 7,5 % 7,6 % 7,6 % 4,7 % 4,4 % 3,3 % 2,7 % 2,2 % 100,0 % 19,0 % 63,7 % 17,3 %

Hämeenlinnan seutu 5,4 % 5,4 % 5,9 % 6,3 % 5,4 % 5,6 % 5,8 % 5,6 % 6,7 % 7,0 % 7,0 % 7,3 % 7,8 % 5,2 % 4,6 % 3,6 % 3,0 % 2,4 % 100,0 % 16,6 % 64,5 % 18,9 %
Riihimäen seutu 6,0 % 5,9 % 6,1 % 6,3 % 5,0 % 5,5 % 6,2 % 6,0 % 7,2 % 7,5 % 7,3 % 7,5 % 7,1 % 4,6 % 4,0 % 3,1 % 2,5 % 2,1 % 100,0 % 18,1 % 65,6 % 16,4 %
Forssan seutu 5,0 % 5,2 % 5,8 % 5,9 % 4,8 % 5,0 % 5,1 % 5,2 % 6,2 % 7,1 % 7,7 % 8,2 % 8,4 % 4,9 % 5,0 % 4,2 % 3,4 % 2,7 % 100,0 % 16,0 % 63,8 % 20,2 %

Lähde Tilastokeskus



HÄMEEN LIITTO KUNTAKANSIO
2.3.1.5.b
28.10.2010

VÄESTÖNMUUTOKSET 1987 - 2010 (1.1.2010 aluejaolla)
(Tilastokeskus: Väestönmuutokset kunnittain ja väestönmuutosten neljännesvuositilastot)

KUNTA VUOSI ELÄVÄNÄKUOL- SYNTY- MAASSAMUUTTO NETTO- VÄESTÖNKORJ. VÄKILUKUVuosimuutos
       SYNTY- LEET NEIDENTULO-    LÄHTÖ-   NETTO-   SIIRTO- MUUTOS TERMIJAKSON %

NEET ENEM- MUUTTO   MUUTTO   MUUTTO LAISUUSYHT. LOPUSSA
MYYS

TAMMELA 1987 53 73 -20 241 185 56 2 38 3 5681
1988 57 80 -23 248 237 11 2 -10 -2 5669 -0,21 %
1989 65 71 -6 324 174 150 1 145 -8 5806 2,42 %
1990 63 88 -25 330 196 134 0 109 -3 5912 1,83 %
1991 73 74 -1 256 184 72 -8 63 3 5978 1,12 %
1992 85 74 11 292 182 110 4 125 8 6111 2,22 %
1993 67 60 7 255 211 44 6 57 16 6184 1,19 %
1994 56 74 -18 253 272 -19 -3 -40 3 6147 -0,60 %
1995 68 60 8 289 283 6 -9 5 4 6156 0,15 %
1996 68 59 9 349 294 55 5 69 0 6225 1,12 %
1997 62 70 -8 307 278 29 -2 19 -5 6239 0,22 %
1998 66 62 4 351 260 91 1 96 -1 6334 1,52 %
1999 69 57 12 321 321 0 8 20 3 6357 0,36 %
2000 63 67 -4 311 295 16 -3 9 -4 6362 0,08 %
2001 66 67 -1 399 343 56 3 58 4 6424 0,97 %
2002 66 74 -8 397 367 30 4 26 1 6451 0,42 %
2003 68 74 -6 299 310 -11 7 -10 -1 6440 -0,17 %
2004 53 77 -24 394 336 58 8 42 2 6484 0,68 %
2005 72 80 -8 385 361 24 7 23 -2 6505 0,32 %
2006 74 80 -6 429 356 73 12 79 -2 6582 1,18 %
2007 65 61 4 401 346 55 9 68 0 6650 1,03 %
2008 58 80 -22 376 383 -7 -2 -31 -2 6617 -0,50 %
2009 85 75 10 312 314 -2 2 10 1 6628 0,17 %

Enn.tietoja 2010
 -I 15 15 0 50 59 -9 1 -8 0 6620
 -II 15 17 -2 107 106 1 0 -1 0 6619
 -III 16 10 6 103 133 -30 -4 -28 -3 6588
 -IV 0 0 0 0



Hämeen liitto KUNTAKANSIO
2.1.5

Väestö (31.12.) osa-alueittain 1995, 2000 ja 2005 sekä 2009 ikärakenne
Lähde:Tilastokeskus; Väestölaskennat 1995 ja 2000, väestörakenne 2005 ja 2009

Koko väestö Muutos Muutos Väestö 2009 Muutos
Aluejako 2006 1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 Yhteensä 0-14 15-64 65 + 2005-2009

834 Tammela 6156 6362 6505 206 143 6628 1224 4149 1255 123
8341 Tammela 6064 6328 6481 264 153 6601 1221 4127 1253 120
834101 Tammela 6064 6328 6481 264 153 6601 1221 4127 1253 120
834101001 Patakangas 118 106 100 -12 -6 91 15 58 18 -9
834101002 Susikas 206 203 188 -3 -15 189 21 115 53 1
834101003 Teuro 268 262 253 -6 -9 241 31 159 51 -12
834101004 Kaukjärvi 360 392 387 32 -5 376 94 227 55 -11
834101005 Tammelan kirkonkylä 2383 2521 2488 138 -33 2573 403 1572 598 85
834101006 Kirstilä-Kytö 96 123 230 27 107 316 86 213 17 86
834101007 Hykilä-Lunkaa 380 398 450 18 52 430 91 281 58 -20
834101008 Riihivalkama 619 628 664 9 36 670 150 447 73 6
834101009 Sukula 194 219 213 25 -6 226 50 143 33 13
834101010 Kallio 94 86 96 -8 10 95 16 48 31 -1
834101011 Torro 138 136 139 -2 3 130 26 78 26 -9
834101012 Letku 326 337 357 11 20 352 66 233 53 -5
834101013 Saari-Kaukola 274 257 251 -17 -6 255 45 154 56 4
834101014 Porras 370 399 397 29 -2 402 82 241 79 5
834101015 Liesjärvi 238 261 268 23 7 255 45 158 52 -13
834999999 834999999 92 34 24 -58 -10 27 3 22 2 3

16.6.2010
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Tammelan kunta
Aravavuokra-asunnot
Kerrostalot: rak.vuosi huoneistotyyppi pinta-ala lukumäärä

Tammikunta I 1977 1h+kk 34,5 3
       " 2h+kk 52,5 3
       " 2h+k 56,5 3
       " 2h+k 57 6
       " 3h+k 75 3
Tammikunta II 1979 1h+k 35,5 3
        " 2h+k 53,5 2
        " 2h+k 54,5 6
        " 3h+k 71 3
Yhteensä 32
Rivitalot:
Peltokaari 1989 3h+k+s 70 8
Tammelan Lehtokaari 1990 2h+kk+s 44,5 5
         " 2h+k+s 58 4
Pappilannitty 1996 2h+kk+s 43,5 2
         " 2h+k+s 52 2
         " 3h+k+s 67,5 4
Metsuritalo 1997 3h+k 70 4

Pappilanpelto 1998 1h+k+s 35 3
         " 2h+kk+s 43,5 3
         " 2h+k+s 52 3
         " 3h+k+s 67,5 1
Heikkilänpelto 2002 2h+kk+s 45 2
         " 2h+k+s 54 4
         " 3h+k+s 68 3
Yhteensä 48
Aravavuokra-asunnot yhteensä 80
Vapaarahoitteiset rivitaloasunnot:

rak.vuosi huoneistotyyppi pinta-ala lukumäärä
Pertinpelto 2001 2h+kk+s 45 2
" 2h+k+s 54 4
" 3h+k+s 68 3
Heikkilänniitty 2005 2h+kk+s 45 2
" 2h+k+s 54 4
" 3h+k+s 68 3
Eskontie 2006 2h+k+s 48 1

19
Vapaarahoitteiset kerrostaloasunnot:
Eri taloyhtiöissä vv. 1967- 1h+k 30-33 12

1978 2h+k 49-60 6
3h+k 70-76,5 6

Pienkiinteistöt (Nokitalo, Porras, Myllykylä) 3
Koulut , terveystalot, paloasema 8
Vapaarahoitteiset yhteensä 54
Arava-asunnot + vapaarahoitteiset yhteensä 134
Vanhusten asunnot (Tammikartano, Tammitorpat) 85
Opiskelija-asunnot(soluja kpl) /FAI 9

Kaikki vuokra-asunnot yhteensä 228
1


