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Yleistä
Saneerausohjelma koskee kunnan asemakaavakatuja ja vesihuoltolinjoja. Saneerausohjelma on
tehty pitkän tähtäimen suunnitelmana, jolla nostetaan esiin saneeraamista vaativia kohteita, suun-
nitellaan tarvittavia korjaustoimenpiteitä ja -aikatauluja sekä arvioidaan kustannuksia. Ohjelmalla
ohjataan kunnan talousarviossa vuosittain katujen ja vesihuollon saneeraukseen kohdennettujen
investointimäärärahojen käyttöä.

Saneerausohjelmalle ei ole asetettu tavoitevuotta, vaan ohjelmaa päivitetään vuosittain. Sen toteu-
tuminen tarkastetaan ja luetteloon lisätään havaitut, korjaustarpeessa olevat kohteet. Kustannus-
arviot päivitetään kustannustason mukaisiksi.

Ohjelmassa on tehty jokaiselle kohteelle korjausesitys. Esitykset ovat alustavia ja yleissuunnitelma-
tasoisia. Saneeraustoimet esitetään tarkemmin kadunparannussuunnitelmissa ja vesihuollon sa-
neeraussuunnitelmissa.

Saneerausohjelma on laadittu Pirkkalan kunnan kunnallistekniikan vastuualueen toimesta. Vesi-
huollon osalta ohjelmaa on tehty yhdessä Tampereen veden kanssa.

Saneeraustarpeen määrittely

Kadut
Päällysteen ja rakenteen saneeraustarve on arvioitu kunnossapitotietojen ja silmämääräisen tarkas-
telun perusteella. Tarkasteltavia kohtia ovat painumat, halkeamat, routavauriot sekä kuivatuksen
toimivuus. Tietoja rakenteen koostumuksesta ja kerrospaksuuksista voidaan lisäksi selvittää maa-
tutkaluotauksilla.

Kunnossapidolla ja asfaltoinneilla pidennetään kadun käyttöikää. Kun viat ja vauriot vaativat laa-
jempaa rakenteen parantamista, lisätään kohde saneerausohjelmaan. Hankkeen kiireellisyyteen
vaikuttaa kadun toiminnallinen luokka.

Vesijohdot
Vesijohdon saneeraustarve on arvioitu putken materiaalin, iän sekä Tampereen Vedeltä saatujen
korjaus- ja kunnossapitotietojen perusteella.

Kunnan vesijohtoverkostossa on edelleen 12 km vanhaa valurautaista vesijohtoa, jonka laskennalli-
nen käyttöikä on ohitettu jo vuosituhannen vaihteessa. Vastaavat putket on todettu erittäin huo-
nokuntoisiksi. Putkivuotojen määrä on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi kunnassa on noin 11 km
asbestisementtiputkea olevia päävesijohtoja, joiden saneeraus tulee lähiaikoina ajankohtaiseksi.

Jätevesiviemärit
Jätevesiviemärin saneeraustarve on määritelty putken materiaalin, iän ja kunnossapitotietojen pe-
rusteella. Aquapriori Oy teki keväällä 2019 vuotovesiselvityksen, jossa selvitettiin vuotovesien mää-
rää ja paikallistettiin vuotavimpia alueita. Tutkimus osoittaa, että eniten vuotovesiä tulee alueilta,
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joissa on vanhimmat kaivot ja putket. Nämä alueet ovat Haikka, Killo ja Loukonlahti. Muualta löy-
dettiin lisäksi yksittäisiä vuotavia kaivoja, joissa vuotovesien määrää saadaan merkittävästi pienen-
nettyä pienillä korjauksilla. Vuotovesiselvitystä jatketaan vuotavimmilla alueilla tehtävillä tarkenta-
villa tutkimuksilla.

Pirkkalan kunnalla on saneeraamatta vielä noin 9 km vanhaa betoniviemäriä, jonka käyttöikä on
ohitettu. Saneeraussuunnittelun yhteydessä tehtyjen viemärikuvausten perusteella vanhat betoni-
putket ovat suurelta osin huonossa kunnossa.

Vesihuoltoverkoston saneeraustarvetta on valtakunnan tasolla arvioitu asiantuntijaryhmän laati-
massa Rakennetun ympäristön tila - raportissa, jonka mukaan ”tarvittavaksi korjausinvestointien
tasoksi on arvioitu vähintään 2-3 % sekä pääoma-arvoon verkostopituuteen suhteutettuna” (RIL,
ROTI 2017). Keskimäärin Suomen kunnissa uusitaan verkostoa 0,5-1 % kokonaispituudesta. Pirkka-
lassa vuosittainen osuus on ollut keskimäärin 0,45 % viimeisen kuuden vuoden aikana.

Kuva 1: Vuosittain saneerattu vesihuoltoverkoston osuus koko verkostopituudesta.

Pumppaamot ja paineenkorotusasemat
Jätevedenpumppaamojen ja paineenkorotusasemien saneeraustarve on määritelty yhdessä Tam-
pereen Veden kanssa.
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Hulevesiviemärit
Hulevesiviemäröinnin saneeraustarvetta on korostettu alueilla, joissa tulvimisriski on suuri. Ongel-
makohdat on selvitetty verkostokartan, kunnossapitotietojen, palautteiden, valuma-alueselvityksen
(Fcg 2013) sekä Suomen Ympäristökeskuksen laatiman hulevesitulvakartan perusteella (Syke 2018).

Hulevesiverkosto koostuu hulevesiviemäreistä ja avo-ojista. Ongelma-alueilla verkosto on puutteel-
linen tai se ei toimi kunnolla liian pienen kapasiteetin, huonon kunnon tai virheellisen kallistuksen
vuoksi. Katujen saneerauksen yhteydessä muutetaan kadun korkeusasemaa mahdollisuuksien mu-
kaan, jos tulvareitti on puutteellinen.

Katuvalaistus
Katuvalaistuksen kuntotiedot perustuvat Normivalaistus Oy:n vuonna 2014 laatimaan valaistusin-
ventointiin. Pirkkalan Sähköliike Ky:n toimesta on inventoinnin tietoja täydennetty ja korjattu.

Valaistuksen uusimisen osalta saneerausohjelmassa on mukana vain ne kohteet, joissa on todettu
tarvetta myös kadun tai vesihuollon saneeraamiselle. Näiden lisäksi myös hyväkuntoisilla, sanee-
rausohjelmaan kuulumattomilla kaduilla, ulkoilureiteillä ja yksityisteillä on kunnan omistamia elo-
hopeavalaisimia. Elohopeavalaisimia on vaihdettu kattavasti vuosina 2017-2018 Led-valaisimiin Vä-
häjärvellä, Takamaalla ja Pakkalankulmalla erillisen suunnitelman mukaisesti ja erillisellä määrära-
halla.

Sillat
Siltojen saneeraustarpeet perustuvat Rambollin vuonna 2016 tekemiin kuntotarkastuksiin.

Saneerauksen periaatteet ja tavoitteet
Suunnittelussa ja rakentamisessa on tavoitteena kokonaistaloudellinen ajattelu. Käytettävissä rat-
kaisuissa pyritään siihen, että saneerauksen jälkeen ei kadulla tulla tekemään kaivutöitä pitkään ai-
kaan. Kaikki tarvittavat saneeraustoimet pyritään toteuttamaan samalla kerralla.

Kadun rakennetta uusittaessa uusitaan myös salaojat. Saneeraustyössä katu pyritään rakentamaan
yhdellä kertaa mahdollisimman valmiiksi.

Vesihuollon ja hulevesiviemäröinnin saneerauksen tavoitteena on, että putket uusitaan mahdolli-
suuksien mukaan samanaikaisesti ja putket sijoitetaan samaan kaivantoon. Yhteistyötä tehdään
sähkö- ja teleoperaattoreiden sekä kaukolämpöyhtiön kanssa niin, että kaikkien osapuolten putki-
tukset ja varaukset tehdään samalla kaivukerralla. Saneeraussuunnittelun yhteydessä huomioidaan
tulevat laajennustarpeet ja tarkistetaan putkikokojen riittävyys. Myös jätevedenpumppaamoita uu-
sittaessa tai saneerattaessa huomioidaan alueen laajenemisesta aiheutuvat kapasiteetin lisäystar-
peet.

 Kustannukset
Kustannukset on arvioitu metrimäärän mukaisten yksikköhintojen perusteella. Kustannuksiin sisäl-
tyy rakentamisen lisäksi suunnittelu, rakennuttaminen, valvonta sekä urakoitsijan kustannukset.
Kustannusarviot on laskettu vuoden 2019 kustannustason mukaan.

Talousarviossa saneerauskohteille varattavasta rahamäärästä osa käytetään tarvittaessa katujen
päällystämiseen ja akuuttia korjausta vaativiin kohteisiin.
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Saneerausohjelman toteutuminen
Saneerausohjelman toteutuminen vuodesta 2013 alkaen on koottu liitteenä olevaan luetteloon.

Muutokset saneerausohjelmaan
Ohjelmasta on poistettu toteutuneet kohteet. Uusia kohteita ei ole lisätty, mutta ohjelmassa ole-
vien kohteiden sisältöä on muutettu ja tarkennettu.

Maanrakennuskustannukset ovat nousseet vuosien 2018 ja 2019 välisenä aikana. Kokonaisindeksi-
muutos on 2,5 %. Saneerausohjelman kustannusarvioihin on tehty indeksin mukaiset korjaukset.
Kustannusarviot on tehty 5000 € tarkkuudella, joten pienempiin summiin ei indeksimuutoksilla ole
vaikutusta.

Saneerauskohteet
Kohteiden nykykunto ja korjausehdotukset on lueteltu kaava-alueiden mukaisessa järjestyksessä.
Alustava toteutusjärjestys on esitetty liitteessä.

Turrintie, Turri
Nykytilanne
Katu on rakennettu 1960-luvulla. Alueen vesihuolto on saneerattu 1999-2001. Samalla rakennettiin
hulevesiviemärit ja uusittiin valaistus. Katujen rakenne on pääosin kohtalaisessa kunnossa, mutta
päällysteessä vaurioita.

Kadun länsipäässä asemakaavamuutos vaikuttaa länsipään liikennejärjestelyihin.

Korjausehdotus
Kadun kantava kerros uusitaan huonommilla osuuksilla. Katu päällystetään. Kaavamuutoksen vuok-
si länsipään linjaus muuttuu, jonka vuoksi saneerattavaa osuutta voidaan lyhentää 130 m. Uusi lin-
jaus tehdään kaavan toteutuksen yhteydessä.

Kustannusarvio
Katu 175 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 0 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 175 000 €

Kadun länsipään liikennejärjestelyjen muutokset eivät sisälly kustannuksiin.

Turkkirata, Kyösti
Kuvaus
Välillä Naistenmatkantie-Lehtimäentie on vanhaa valurautaista vesijohtoa noin 530 metrin matkal-
la. Muilta osin katu, vesihuolto ja valaistus ovat kelvollisessa kunnossa. Kadun loppuosaa saneerat-
tiin 2010, jolloin rakennettiin myös kevyenliikenteenväylä ja hulevesiviemäri.
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Korjausehdotus
Saneerataan vanha vesijohto joko kaivamalla tai sujuttamalla. Kaivettavilla osuuksilla joudutaan uu-
simaan myös kevyenliikenteenväylän rakennetta. Tarkastetaan jätevesiviemärin kunto viemäriku-
vauksilla.

Kustannusarvio
Katu 50 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 155 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 205 000 €

Paavontie, Kyösti
Nykytilanne
Kadun alkuosa (120 m) on rakennettu 1981. Samassa yhteydessä rakennettiin vesihuoltoputket ja
hulevesiviemäri 40 m matkalle muoviputkista. Kadun loppuosa on vuonna 2001 päällystettyä van-
haa maantien pohjaa, joka toimii osana Naistenmatkantien kevyenliikenteenväylää. Katu on pää-
osin tyydyttävässä kunnossa, mutta paikoittain on painumaa kadun reunassa. Loppuosan vesihuol-
to on rakennettu 1960-luvun alussa. Vanha vesijohto on valurautaputkea ja jätevesiviemäri betonia.
Vesijohdossa oli putkirikko 2015. Loppuosalla ei ole hulevesiviemäriä vaan kuivatus hoidetaan avo-
ojilla. Tonttien hulevesiä ei kerätä kadun puolelta, koska tonttien maasto viettää kohti eteläpuolella
olevaa Pyhäojaa. Katuvalaistus on hyväkuntoinen.

Korjausehdotus
Paavontieltä Naistenmatkantien ali menevä jätevesiviemäri poistetaan käytöstä ja Paavontien jäte-
vesiviemäri rakennetaan kadun alle Turrin uuden asuinalueen rakentamisen yhteydessä. Kadun
loppuosan vesihuolto uusitaan ja rakennetaan hulevesiviemäri puuttuvalle osuudelle. Jäteve-
siviemärin putkikokoa voidaan pienentää. Alkuosan kantava kerros uusitaan vauriokohdissa.

Kadun uusimisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet kevyenliikenteen reitin sujuvuuden ja tur-
vallisuuden parantamiseen.

Kustannusarvio
Katu 205 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 145 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 350 000 €

Leppätie, Kyösti
Nykytilanne
Katu on alun perin rakennettu 1960-luvun lopussa. Jätevesiviemäri ja vesijohto on uusittu 1983
muoviputkella. Jätevesiviemärin putkikoko ei ole riittävä. Katu on pääosin kohtuullisessa kunnossa.
Kadulla on huonokuntoiset puupylväät elohopeavalaisimilla ja ilmajohdoilla. Kuivatus hoidetaan
avo-ojilla, joita on paranneltu 1976. Hulevesiviemärinä toimii osittain vanha 300 B jätevesiviemäri-
putki. Linja kulkee osittain tonttien puolella rakennusten alla. Hulevesiä lammikoituu puutteellisen
viemäröinnin vuoksi.
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Korjausehdotus
Kaikki putket uusitaan. Hulevesiviemärin linjaus siirretään katualueen puolelle ja hulevesien kerää-
mistä parannetaan lisäämällä kaivoja. Jätevesiviemärin mitoitus tarkistetaan. Vesihuollon kaivutöi-
den vuoksi, uusitaan myös kadun rakennekerrokset ja salaojat. Avo-ojat täytetään ja muotoillaan
ojanteiksi, joista pintavedet ohjataan kaivoihin. Katuvalaistus uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 155 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 95 000 €
Valaistus 10 000 €
YHTEENSÄ 260 000 €

Raitatie, Kyösti
Kuvaus
Katu saneerattiin vuonna 2006. Samassa yhteydessä uusittiin valaistus ja tehtiin hulevesiviemäri.
Vesihuoltoputket ovat vuodelta 1974. Vesijohto on vanhaa valurautaputkea. Jätevesiviemäri on
muoviputkea.

Korjausehdotus
Uusitaan vanha vesijohto. Selvitetään jätevesiviemärin kunto kuvaamalla. Katurakennetta joudu-
taan uusimaan kaivutöiden vuoksi.

Kustannusarvio
Katu 70 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 120 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 190 000 €

Lehtimäentie, Kyösti
Kuvaus
Välillä Turkkirata-Haapatie on vanhaa valurautaista vesijohtoa noin 230 metrin matkalla. Samalla
osuudella on muovinen jätevesiviemäri. Putket on rakennettu 1974. Muilta osin vesihuolto on uu-
dempaa. Katu on hyväkuntoinen. Eteläpäässä valaisimet ja ilmajohdot ovat vanhoissa puupylväissä.

Korjausehdotus
Saneerataan vanha vesijohto sujuttamalla. Selvitetään jätevesiviemärin kunto kuvaamalla. Valaistus
uusitaan välillä Koivutie-Turkkirata.

Kustannusarvio
Katu 0 €
Vesihuolto ja kuivatus 75 000 €
Valaistus 20 000 €
YHTEENSÄ 95 000 €
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Kyöstintie, Kyösti
Nykytilanne
Katu on rakennettu 1970-luvun alussa ja sitä on parannettu 1980-luvulla. Kadun molemmin puolin
on kapeat jalkakäytävät, jotka on erotettu istutetuilla välikaistoilla. Katu on päällystetty 2001 ja on
kohtalaisessa kunnossa. Välikaistat toimivat pysäköintitilana, josta murske on kulunut pois. Huleve-
siviemäri kulkee kadun alla.  Kadun itäpäässä on vanha valurautainen vesijohto jalkakäytävän alla
noin 50 metrin matkalla. Muita vesihuoltolinjoja ei kadun alla ole vaan vesihuoltolinjat kulkevat
tonttien väleissä. Valaistus on uusittu 2014.

Alueella on vireillä asemakaavan muutos, joka aiheuttaa muutoksia Kyöstintien liikennejärjestelyi-
hin. Uusille tonteille tarvitaan vesihuolto sekä hulevesiviemäröinti kadun alle.

Korjausehdotus
Hulevesiviemärin kunto ja purkureitin toimivuus selvitetään viemärikuvauksilla.

Saneerauksen yhteydessä suunnitellaan välikaistojen pysäköintijärjestelyt asianmukaisiksi ja huo-
mioidaan kuivatusjärjestelyjen muutostarpeet.

Kadun itäpään muutokset tehdään asemakaavan toteutuksen yhteydessä. Niistä aiheutuvat kus-
tannukset eivät ole mukana kustannusarviossa.

Kustannusarvio
Katu 45 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 15 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 60 000 €

Perkiöntie, Kyösti
Kuvaus
Välillä Kyöstintie-Lepomoisiontie on vanhaa valurautaista vesijohtoa noin 200 metrin matkalla. Jä-
tevesiviemäri on samalla osuudella betoniputkea. Osa viemäristä on sujutettu 1994, mutta noin 60
m on saneeraamatta. Muilta osin katu, vesihuolto ja valaistus ovat kelvollisessa kunnossa.

Korjausehdotus
Saneerataan vanha vesijohto ja jätevesiviemäri joko kaivamalla tai sujuttamalla.

Kustannusarvio
Katu 0 €
Vesihuolto ja kuivatus 40 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 40 000 €
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Ratsutilantie, Kyösti
Kuvaus
Ratsutilantie on asemakaavan mukaista katua noin 130 metrin matkalla. Katu on rakennettu 1970-
luvun lopussa. Kadun molemmin puolin on reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Katu on kohtalaises-
sa kunnossa. Ajorata päällystettiin 2003. Kadulla on huonokuntoiset puupylväät monimetallivalai-
similla ja ilmajohdoilla. Vastaava valaistus jatkuu yksityistien osuudelle. Hulevesiviemäriä on noin
70 m matkalla jalkakäytävän alla. Suupan ja Kyöstin väliset vesihuollon runkolinjat kulkevat jalka-
käytävän alla noin 70 m matkalla. Hulevesiviemäri on samalla osuudella. Putket on rakennettu
1977.

Korjausehdotus
Valaistus uusitaan. Vesihuolto uusitaan runkolinjan uusimisen yhteydessä mahdollisuuksien mu-
kaan sujuttamalla. Katurakennetta joudutaan uusimaan vesihuollon kaivutöiden kohdalta.

Kustannusarvio
Katu 75 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 100 000 €
Valaistus 10 000 €
YHTEENSÄ 185 000 €

Haavistontie, Lepomoisio
Kuvaus
Vanhan kadun vesihuoltoputket on uusittu 1984. Putket ovat muovia, mutta jätevesiviemärin put-
kikoko ei ole riittävä. Kadun vieressä oleva laskuoja on putkitettu 500 mm betoniputkella vuonna
1989. Kadun kuivatus on osin puutteellinen. Kadun päällyste on vaurioitunut. Paikoittain on myös
rakenteessa painumia. Valaisinpylväät ovat tyydyttävässä kunnossa. Kadulla on elohopeavalaisimet.
Valaistus on puutteellinen, koska pylväitä on liian hajallaan. Valaistuskaapelit ovat pääosin maassa.

Korjausehdotus
Kadun kantava kerros tasataan ja katu asfaltoidaan. Huonokuntoisimmilla osuuksilla uusitaan koko
rakenne. Hulevesiviemäri täydennetään.  Jätevesiviemäri uusitaan riittävän kokoisella putkella ja
vesijohto uusitaan samaan kaivantoon. Hulevesiviemärin kunto tarkastetaan. Valaistus uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 145 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 220 000 €
Valaistus 25 000 €
YHTEENSÄ 390 000 €

Lepomoisiontie, Lepomoisio
Kuvaus
Vesihuoltolinjan ja hulevesiviemärin saneeraustöitä on tehty 1984 ja 1998. Katu on keskiosalta koh-
talaisessa kunnossa. Alku- ja loppupäässä on epätasaisuutta.  Alkuperäistä 60-luvun alun vesijohtoa
on kadun alkuosalla noin 75 m matkalla. Keskiosan jätevesiviemärin putkikoko ei ole riittävä. Kadun
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loppuosan alla ei ole putkia. Kadulla on huonokuntoiset puupylväät elohopeavalaisimilla ja ilmajoh-
doilla.

Korjausehdotus
Kadun rakennekerrokset uusitaan. Alkuosan vesijohto uusitaan. Jätevesiviemäri uusitaan riittävän
kokoisella putkella plv 90-180 ja vesijohto uusitaan samaan kaivantoon. Hulevesiviemärin kunto
tarkastetaan viemärikuvauksilla ennen muiden saneeraustöiden tekemistä. Loppuosan kantava ker-
ros uusitaan. Katu päällystetään ja valaistus uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 140 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 70 000 €
Valaistus 20 000 €
YHTEENSÄ 230 000 €

Kuusitie ja Rinnetie, Lepomoisio
Kuvaus
Kadut on rakennettu 1972. Kadut ovat huonokuntoisia. Vesijohto (100 V) ja jätevesiviemäri (225 B)
ovat alkuperäisiä. Runkolinja kulkee suurelta osilta tonttien puolella. Hulevesiviemäriä ei ole vaan
pintakuivatus tapahtuu avo-ojilla. Kaduilla on puiset valaisinpylväät elohopeavalaisimilla ja ilmajoh-
doilla.

Korjausehdotus
Katujen rakennekerrokset ja salaojat uusitaan. Valaistus uusitaan. Vesihuoltolinjat uusitaan ja selvi-
tetään mahdollisuus siirtää runkolinjat katu- ja puistoalueelle. Samassa yhteydessä rakennetaan hu-
levesiviemäriä tarvittavalta osin ja muotoillaan ojanteet.

Kustannusarvio
Kuusitie:
Katu 65 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 65 000 €
Valaistus 5 000 €
YHTEENSÄ 135 000 €

Rinnetie:
Katu 65 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 65 000 €
Valaistus 5 000 €
YHTEENSÄ 135 000 €

Korsikuja, Lepomoisio
Kuvaus
Kadulla on vanha valurautainen vesijohto. Jätevesiviemäri on sujutettu vuonna 1994. Päällyste on
kulunut. Kadulla on huonokuntoinen puupylväs ja ilmajohdot.

Korjausehdotus
Uusitaan vanha vesijohto. Kadun kantava kerros ja päällyste uusitaan. Valaisinpylväs uusitaan.
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Kustannusarvio
Katu 15 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 18 000 €
Valaistus 2 000 €
YHTEENSÄ 35 000 €

Virkaniementie, Niemenmaa
Kuvaus
Virkaniementie on katua noin 50 m matkalta kadun alusta. Osuudelta on tekemättä asemakaava-
kadun mukaiset rakennekerrokset ja asfaltti sekä salaojat. Kadulla on vanhat ja huonokuntoiset
puupylväät, ilmajohdot sekä elohopeavalaisimet. Kuivatus hoidetaan avo-ojilla.

Korjausehdotus
Kadun rakenne, salaojat ja valaistus uusitaan kokonaan. Hulevesien poiston toimivuus tarkastetaan
ja tarvittaessa rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Katu asfaltoidaan.

Kustannusarvio
Katu 25 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 5 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 30 000 €

Savikuja, Rantaniitty
Kuvaus
Katu on murskepintainen. Sivuojia ei ole. Myös hulevesiviemäri puuttuu. Katu on kohtalaisessa
kunnossa, mutta valuva vesi kuluttaa murskepintaa. Vesihuoltoputket ovat 1970-luvulla rakennet-
tuja muoviputkia. Valaistus puuttuu.

Korjausehdotus
Kadulle tehdään rakennekerrokset ja se asfaltoidaan. Kuivatusta parannetaan salaojilla ja huleve-
siviemärillä. Vesihuoltoputkien kuntoa selvitetään ja tarvittaessa putket uusitaan. Kadulle lisätään
valaisinpylväs.

Kustannusarvio
Katu 13 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 10 000 €
Valaistus 2 000 €
YHTEENSÄ 25 000 €

Lentäjänkuja, Rantaniitty
Kuvaus
Katu on murskepintainen. Sen päästä on asfaltoitu kevyenliikenteen yhteys Naistenmatkantien py-
säkille ja tien ylittävälle suojatielle. Kadulla ei ole sivuojia eikä hulevesiviemäriä. Katu on kohtalai-
sessa kunnossa, mutta valuva vesi kuluttaa murskepintaa. Vesihuoltoputket ovat 1980-luvulla ra-
kennettuja muoviputkia. Puisessa valaisinpylväässä on elohopeavalaisin.
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Korjausehdotus
Kadulle tehdään rakennekerrokset ja se asfaltoidaan.  Kuivatusta parannetaan salaojilla ja huleve-
siviemärillä. Vesihuoltoputkien kuntoa selvitetään ja tarvittaessa putket uusitaan. Valaisinpylväs
uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 28 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 0 €
Valaistus 2 000 €
YHTEENSÄ 30 000 €

Pyhäjärvenkatu, Haikka
Kuvaus
Kadulta puuttuu asfalttipäällyste koko matkalta. Asfaltointi edellyttää rakennekerrosten uusimista.
Kuivatus on puutteellinen. Salaojia ei ole eikä hulevesiviemäriä. Vesihuoltoputket on rakennettu
1964. Vesijohto on valurautaputkea ja jätevesiviemäri betonia. Kadulla on vanhat, huonokuntoiset
puupylväät elohopeavalaisimilla ja ilmajohdoilla.

Korjausehdotus
Kadun rakenne ja valaistus uusitaan kokonaan. Kadulle tehdään salaojat ja hulevesiviemäri. Vesi-
huoltoputket uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 235 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 220 000 €
Valaistus 20 000 €
YHTEENSÄ 475 000 €

Mäkikatu, Haikka
Kuvaus
Kadun rakenne ja päällyste ovat huonokuntoisia koko matkalta. Länsipäässä jätevesiviemäri on
vanhaa betoniputkea, jossa on havaittu vuotoa. Itäpään viemäriä on saneerattu vuonna 1996. Vesi-
johto on koko matkalta 1960-luvun alusta olevaa valurautaputkea. Vesihuoltoputket ovat huono-
kuntoisia. Kuivatusta on paranneltu 1998, mutta se on edelleen puutteellinen. Länsipäässä ei ole
hulevesiviemäriä. Valaistus on uusittu 2003. Elenia teki kadulla kaapelointitöitä syksyllä 2012.

Itäpäässä vanha vesihuoltolinja (150 V ja 200 B, 1964) kääntyy Mäkikatu 4 tontin läpi pohjoiseen.

Korjausehdotus
Länsipään jätevesiviemäri uusitaan ja muulta osuudelta sen kunto tarkistetaan viemärikuvauksin
rakennussuunnittelun yhteydessä. Mahdolliset viat ja painumat korjataan. Vesijohto uusitaan. Hu-
levesiviemäri täydennetään puuttuvilta osilta. Vesihuollon saneerausosuudella uusitaan kadun ko-
ko rakenne. Muilta osin uusitaan kantava kerros ja päällyste. Korjaustarve arvioidaan tarkemmin
rakennussuunnitteluvaiheessa.

Katu on länsipäässä osittain tontin puolella. Tästä on tehty rasitesopimus kiinteistön kanssa. Sanee-
rauksen yhteydessä katu siirretään kokonaan asemakaavan mukaiselle katualueelle.
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Mäkikatu 4 tontin läpi menevät putket uusitaan. Selvitetään mahdollisuudet putkien siirtoon tai su-
juttamiseen.

Kustannusarvio
Katu 435 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 270 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 705 000 €

Vanhatie, Haikka
Kuvaus
Katu on hyväkuntoinen Mäkikadun liittymästä länteen päin. Huonokuntoinen osuus on Mäkikadun
liittymästä itään päin, jossa on huonosta rakenteesta ja kuivatuksesta johtuvia painumia ja hal-
keamia. Kadulla ei ole hulevesiviemäriä. Vesihuoltoa on uusittu 1990-luvulla. Länsipään vesihuolto
on uusittu (Sv,Vj, Jv) 1998. Kadun keskivaiheilla välillä Mäkikatu – Kivihaankuja oleva jätevesiviemä-
ri on saneeraamatta. Linja on vuotovesimittauksessa todettu vuotavaksi. Viemäri on kuvattu 2015
ja se on todettu huonokuntoiseksi. Vesijohto on Mäkikadun liittymästä itään päin vanhaa valu-
rautaputkea, joka on rakennettu 1966-67. Putkessa oli vuotoja 2017 ja 2018. Kadulla on vanhat
monimetallivalaisimet ja huonokuntoiset puupylväät. Valaistuksen ilmajohdot muutettiin maakaa-
peleiksi syksyllä 2012 Elenian kaapelointitöiden yhteydessä.

Korjausehdotus
Kantava kerros uusitaan vauriokohdissa. Huonoimmilla kohdilla uusitaan koko rakenne. Kadulle ra-
kennetaan hulevesiviemäri. Vesijohdon vanha osa uusitaan. Jätevesiviemäri uusitaan kadun keski-
osalta ja muilta osilta kunto tarkastetaan viemärikuvauksilla. Niissä kohdissa, joissa uusitaan vesi-
huolto, joudutaan myös katurakenne uusimaan kokonaan.

Kustannusarvio
Katu 370 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 245 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 615 000 €

Tommilankuja, Naistenmatka
Kuvaus
Kaavakadun mukaiset rakennekerrokset ja salaojat on tekemättä ja kadulta puuttuu asfaltti. Kadulla
on vanhat ja huonokuntoiset puupylväät, ilmajohdot sekä elohopeavalaisimet. Vesihuolto on ra-
kennettu 1992. Kadulta puuttuu hulevesiviemäri. Hulevesiviemäriä ei tarvita tonttien hulevesien
keräämistä varten, koska tonttien maasto viettää kadulta poispäin. Vesijohtoa rakennetaan kadun
alle uusia rakennuksia varten vuonna 2017. Ramboll on laatinut saneerauksesta suunnitelman.

Korjausehdotus
Saneeraus toteutetaan suunnitelman mukaan. Kadun rakenne ja valaistus uusitaan kokonaan. Ka-
dulle tehdään salaojat ja hulevesiviemäri kadun kuivattamiseksi.
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Kustannusarvio
Katu 35 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 10 000 €
Valaistus 10 000 €
YHTEENSÄ 55 000 €

Rajamäentie, Naistenmatka
Kuvaus
Katu on kapea, sorapintainen vanha yksityistie. Kadulla ei ole sivuojia eikä valaistusta. Asemakaa-
vassa katu on merkitty kevyenliikenteen väyläksi, josta on tonteille ajo sallittu. Vesihuoltoputket
tonteille on rakennettu 1984. Kadulla on tehty sähkökaapelointitöitä 2017.

Korjausehdotus
Päällystäminen edellyttää rakennekerrosten uusimista ja kuivatuksen parantamista. Salaojat raken-
netaan. Valaistus rakennetaan.

Kustannusarvio
Katu 110 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 0 €
Valaistus 15 000 €
YHTEENSÄ 125 000 €

Nuijamiehenpolku, Huovi
Kuvaus
Katu ja vesihuolto on rakennettu 1970-luvulla. Kapea katu on melko hyvässä kunnossa, mutta pin-
tavesiä valuu tonteille, koska ojanteet ja hulevesiviemäri puuttuvat. Vesijohto on valurautaa ja jäte-
vesiviemäri muoviputkea. Kadulla ei ole yhtään valaisinpylvästä.

Korjausehdotus
Vesijohto uusitaan. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri. Samalla tarkastetaan jätevesiviemärin
kunto viemärikuvauksilla. Kadun rakenne ja päällyste joudutaan uusimaan putkikaivannon vuoksi.
Kadun tasausta voidaan muuttaa hulevesien kannalta paremmaksi. Selvitetään, onko valaistus riit-
tävä. Tarvittaessa lisätään kadulle pylväs.

Kustannusarvio
Katu 15 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 15 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 30 000 €

Jousitie, itä, Huovi
Kuvaus
Kadulla on vanha valurautainen vesijohto ja betoninen jätevesiviemäri. Kadulla ei ole huleve-
siviemäriä. Tonttien hulevedet johdetaan maaston mukaan takapihojen suuntaan. Katu ja valaistus
ovat kohtalaisessa kunnossa.
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Korjausehdotus
Vesijohto ja jätevesiviemäri uusitaan. Selvitetään kadun kuivatuksen toimivuus ja tarvittaessa ra-
kennetaan hulevesiviemäri.

Kustannusarvio
Katu 50 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 60 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 110 000 €

Keihästie, Huovi
Kuvaus
Kadussa on painumaa ja päällysteessä on halkeamia. Vesihuoltoa on saneerattu 1979 ja 1984 muo-
viputkilla, mutta alkupäässä on vielä 1960-luvulta olevaa alkuperäistä valurautavesijohtoa noin 130
m matkalla. Jätevesiviemärin kapasiteetti ei ole riittävä. Hulevesiviemäriä ei ole. Pintakuivatus hoi-
detaan avo-ojin. Kadulla on puiset valaisinpylväät, elohopeavalaisimet ja ilmajohdot.

Korjausehdotus
Vesihuoltoputket uusitaan. Jätevesiviemäri mitoitetaan riittävän suureksi. kadulle tehdään puuttu-
va hulevesiviemäri. Katurakenne joudutaan uusimaan vesihuollon kaivutöiden vuoksi. Sivuojat
muotoillaan ojanteiksi. Valaistus uusitaan koko matkalta.

Kustannusarvio
Katu 155 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 190 000 €
Valaistus 20 000 €
YHTEENSÄ 365 000 €

Kilpitie, Huovi
Kuvaus
Katu on päällystetty 2004 ja on hyväkuntoinen. Vesihuolto on rakennettu 1960-luvulla. Vesijohto
on valurautaputkea ja jätevesiviemäri betonia. Vesijohtoa on jouduttu korjaamaan putkirikkojen
vuoksi.  Kadulla ei ole hulevesiviemäriä. Pintavedet johdetaan kadun puolesta välistä lähtevään las-
kuojaan, jota on paranneltu 1990-luvulla. Kadulla on huonokuntoiset valaisinpylväät elohopeavalai-
similla ja ilmajohdoilla.

Korjausehdotus
Vesihuoltoputket uusitaan. Hulevesiviemäriä rakennetaan tarvittavalle osuudelle. Katurakenne
joudutaan uusimaan vesihuollon kaivutöiden vuoksi. Sivuojat muotoillaan ojanteiksi. Valaistus uusi-
taan.

Kustannusarvio
Katu 180 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 200 000 €
Valaistus 15 000 €
YHTEENSÄ 395 000 €
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Kirkkoveräjäntie, Loukonlahti
Kuvaus
Kirkkoveräjäntie on rakennettu 1960, jolloin myös vesijohto tehtiin kadun alle. Tämä valurautainen
putki on edelleen käytössä. Jätevesiviemäri rakennettiin 1968 betoniputkesta. Myös hulevesiviemä-
rit on vanhaa betonia. Jätevesikaivot vuotaa ja niihin tulee vuotovesiä myös tonttien suunnasta.
Tämä johtuu osittain puutteellisesta hulevesiviemäristä. Ajoradan päällyste on kohtalaisessa kun-
nossa. Reunakivet ovat kuluneet ja irtoilleet. Katuvalaistus uusittiin 2014.

Korjausehdotus
Kaikki kadun alla olevat putket uusitaan kaivamalla, jolloin myös kadun rakennekerrokset joudu-
taan uusimaan. Hulevesiviemäröintiä täydennetään ja kaivoihin tehdään liitokset tonttien hulevesiä
varten. Reunakivet uusitaan.

Saneeraussuunnittelun yhteydessä tarkastellaan mahdolliset katujärjestelymuutokset ja liikenne-
turvallisuustoimenpiteet.

Kustannusarvio
Katu 370 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 320 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 690 000 €

Kustannusarvioon ei sisälly liittymäjärjestelyjen muutos.

Kreetantie, Loukonlahti
Kuvaus
Katu on rakennettu 1960-luvun lopulla ja se on kestopäällystetty 1980. Katu- ja kuivatusjärjestelyjä
on muutettu 1988. Ajoyhteys Jaakontielle katkaistiin 2017. Länsipäässä on valurautainen vesijohto
ja vanha betoninen jätevesiviemäri. Tonteilta vuotaa hulevesiä jätevesiviemäriin. Itäpäässä vesi-
huoltolinjoja ei mene kadun suuntaisesti sen alla. Kadun päällyste on länsipäässä kohtalaisessa
kunnossa, mutta pintakallistukset ovat paikoitellen pielessä. Itäpään päällyste on halkeillut pa-
hemmin. Kadulla on elohopeavalaisimet huonokuntoisissa metallipylväissä. Valaistuskaapelointi on
maassa.

Korjausehdotus
Asfalttipäällyste, reunakivet ja valaistus uusitaan. Kantavaa kerrosta kunnostetaan tarvittavalla
osalla. Länsipään vesihuoltoputket uusitaan.

Saneerauksen yhteydessä toteutetaan mahdolliset katujärjestelymuutokset ja liikenneturvallisuus-
toimenpiteet.

Kustannusarvio
Katu 55 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 30 000 €
Valaistus 20 000 €
YHTEENSÄ 105 000 €
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Kreetankuja, Loukonlahti
Kuvaus
Kadun loppupään alla olevat vesihuolto- ja kuivatusputket on rakennettu 1978. Alkuosalla ei ole
kadunsuuntaisia putkia kadun alla. Kadulla on keväisin routavaurioita ja päällyste on rikkoontunut.
Valaistus on hyväkuntoinen. Loppuosalla elohopeavalaisimet.

Yksi vaihtoehto Pereentien kevyenliikenteenväylän jatkoyhteydelle kulkee Kreetankujan kautta Pir-
jolantielle.

Korjausehdotus
Routavauriokohdissa kadun rakenne uusitaan. Reunakivet uusitaan koko katuosuudelta. Vesihuol-
toputkien kunto tarkastetaan. Kadun loppuosan valaistus uusitaan.

Kevyenliikenteenväylän tarve selvitetään ennen jatkosuunnittelua.

Kustannusarvio
Katu 90 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 0 €
Valaistus 10 000 €
YHTEENSÄ 100 000 €

Hannunpolku, Loukonlahti
Kuvaus
Katu on rakennettu 1978. Samassa yhteydessä tehtiin vesihuolto- ja hulevesiputket, jotka ovat
edelleen käytössä. Vesihuoltoputket ovat muovia ja hulevesiviemäri betonia. Kadun rakenne on
puutteellinen, mistä syystä päällyste on huonokuntoinen. Reunakivet ovat irtoilleet. Pintavedet ei-
vät ohjaudu epätasaisuuden vuoksi sadevesikaivoihin. Valaistus on hyvässä kunnossa. Kadulla on
metallipylväät, monimetallivalaisimet ja maakaapelointi.

Korjausehdotus
Kadun rakenne, salaojat, vesihuolto ja hulevesiviemäri uusitaan. Katu asfaltoidaan ja reunakivet uu-
sitaan.

Kustannusarvio
Katu 105 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 75 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 180 000 €

Simonpolku, Loukonlahti
Kuvaus
Katu on rakennettu 1980 luvun taitteessa. Samassa yhteydessä tehtiin vesihuoltoputket, jotka ovat
edelleen käytössä. Vesihuoltoputket ovat muovia ja hulevesiviemäri betonia. Kadun rakenne on
puutteellinen, mistä syystä itäosan päällyste on huonokuntoinen. Kadun eteläosalta poistettiin as-
falttipäällyste vuonna 2011. Osuus toimii murskepintaisena kevyenliikenteenväylänä. Valaistus on
hyvässä kunnossa. Kaduilla on metallipylväät, monimetallivalaisimet ja maakaapelointi.
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Korjausehdotus
Kadun rakenne, salaojat, vesihuolto ja hulevesiviemäri uusitaan. Itäosan reunakivet uusitaan. Katu
asfaltoidaan.

Kustannusarvio
Katu 95 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 95 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 190 000 €

Oikotie, Loukonlahti
Kuvaus
Kadulla on vanha valurautainen vesijohto 70-luvun alusta. Jätevesiviemäri on betoniputkea. Katua
parannettiin 2005, jolloin rakennettiin myös hulevesiviemäri. Katu on hyväkuntoinen. Metallipyl-
väät ovat tyydyttävässä kunnossa.

Korjausehdotus
Uusitaan vanha vesijohto ja jätevesiviemäri. Vesihuoltotöiden vuoksi myös katurakennetta joudu-
taan uusimaan.

Kustannusarvio
Katu 65 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 65 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 130 000 €

Loukonlahdentie ja Loukonlahdenkuja, Loukonlahti
Kuvaus
Kadut ja vesihuolto on rakennettu 1971. Kaduilla on kapeat jalkakäytävät molemmin puolin. Hule-
vesiviemäriä täydennettiin 1973. Loukonlahdenkujalla ei ole hulevesiviemäriä. Välillä Pereentie –
Nikkilänlahdentie on päällysteessä halkeamia. Muilta osin katujen päällyste on vuodelta 2003 ja
edelleen hyvässä kunnossa. Vesijohto on valurautaputkea ja viemärit betonia. Jätevesiviemärissä
on mitattu vuotoa. Loukonlahdentien alkuosalla on puupylväät ja ilmajohdot. Keskiosalla on metal-
lipylväät, monimetallivalaisimet ja maakaapelit. Loukonlahdentien loppuosalla ja Loukonlahdenku-
jalla on elohopeavalaisimet. Kaikki pylväät ovat huonokuntoisia.

Korjausehdotus
Vesihuoltoputket ja hulevesiviemäri uusitaan kaivamalla. Katujen rakennetta uusitaan vesihuollon
kaivutöiden yhteydessä. Loukonlahdentien alkuosa asfaltoidaan. Valaistus uusitaan.

Saneeraussuunnittelussa tarkastellaan jalkakäytävän tarpeellisuus kadun molemmilla puolilla.
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Kustannusarvio, Loukonlahdentie
Katu 190 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 180 000 €
Valaistus 20 000 €
YHTEENSÄ 390 000 €

Kustannusarvio, Loukonlahdenkuja
Katu 65 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 65 000 €
Valaistus 5 000 €
YHTEENSÄ 135 000 €

Nikkilänlahdentie, Loukonlahti
Kuvaus
Katu on rakennettu 1970-luvun alussa. Kadussa on painumia ja päällystehalkeamia, jotka johtuvat
osittain huonokuntoisesta rakenteesta. Kadulla on vanhat puupylväät elohopeavalaisimilla ja ilma-
johdoilla. Kadulla ei ole hulevesiviemäriä. Pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Kadun alla ei ole vesi-
huoltoputkia.

Kadun päällystettä korjattiin vuoden 2015 aikana.  Päällystämisellä estetään rakenteen laajempi
vaurioituminen ja rakenteen uusimista voidaan siirtää myöhäisemmäksi.

Korjausehdotus
Kadun kantava kerros uusitaan. Huonokuntoisimmilla osuuksilla uusitaan koko rakenne. Kuivatusta
parannetaan. Valaistus uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 55 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 45 000 €
Valaistus 15 000 €
YHTEENSÄ 115 000 €

Soirokuja, Pere
Kuvaus
Kaavakadun mukaiset rakennekerrokset ja salaojat on tekemättä ja kadulta puuttuu asfaltti. Kadun
alla on vanha valurautainen vesijohto ja betoninen jätevesiviemäri. Hulevedet kulkeutuu avo-ojissa
Pereentien hulevesiviemäriin. Valumavesien kanssa on ollut ongelmia. Valaistus puuttuu kokonaan.

Korjausehdotus
Katu rakennetaan kaavakadun mukaiseksi. vanha vesijohto ja jätevesiviemäri uusitaan. Hulevesien
hallintaa parannetaan hulevesiviemärillä. Katu valaistaan.

Kustannusarvio
Katu 35 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 45 000 €
Valaistus 5 000 €
YHTEENSÄ 85 000 €
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Killontorintie, Killo
Kuvaus
Katua on paranneltu 1978-80. Samalla muutettiin myös liittymäjärjestelyt Naistenmatkantielle.
Myöhemmin on kadulle erotettu kevyenliikenteen kaista maalaamalla. Kadun päällyste on hyvässä
kunnossa. Kadulla on vanhat puupylväät monimetallivalaisimilla ja ilmajohdoilla. Alkuosan kevyen-
liikenteenväylällä on elohopeavalaisimet.

Vesihuollon rakentamista ja saneerausta on tehty useassa vaiheessa. Valurautainen vesijohto, joka
on rakennettu 1962, on edelleen käytössä välillä Naistenmatkantie – Vesantie. Samaan aikaan on
rakennettu iso betoninen ovaaliviemäri, joka toimii nykyisin hulevesiviemärinä. Vesihuoltoputket
Vesalantien liittymästä Killontorille on 1985 – 1990 rakennettua muoviputkea. Hulevesiviemäriä
täydennettiin 1985. Hulevesien virtaus on pielessä monissa kohdissa ja se vaikuttaa hulevesien hal-
lintaan myös muualla Killossa (mm. Killon kentällä). Jätevesiviemäriin vuotaa runsaasti hulevesiä.
Tämä johtuu sekä huonokuntoisesta verkostosta että alueen puutteellisesta hulevesiverkostosta.
Myös tonteilta pääsee vesiä jätevesiviemäriin. Kaivoissa on ylivuotojärjestelyjä viemärien välillä.

Korjausehdotus
Valurautainen vesijohto uusitaan. Kapasiteetin riittävyys tarkastetaan suunnitteluvaiheessa. Beto-
ninen hulevesiviemäri korvataan uudella putkella. Vanha putki täytetään sortumisvaaran vuoksi. Jä-
tevesiviemärin kunto tarkastetaan viemärikuvauksilla ja mahdolliset viat korjataan. Kadun raken-
netta joudutaan uusimaan uuden vesijohtolinjan kohdalta. Valaistus uusitaan.

Mahdollisuus kevyenliikenteenväylän toteuttamiseen selvitetään jatkosuunnittelussa.

Kustannusarvio
Katu 195 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 240 000 €
Valaistus 30 000 €
YHTEENSÄ 465 000 €

Katujärjestelyjen muutokset ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen eivät sisälly kustannusarvi-
oon.

Pirkantien itäosa, Killo
Kuvaus
Katuosuus on kohtalaisessa kunnossa. Hulevesiviemäri puuttuu.  Jätevesiviemäri Killontorintieltä
päiväkodille on rakennettu 1987. Vesijohto on alkuperäinen valurautaputki. Valaistus on hyväkun-
toinen.

Korjausehdotus
Vesijohto uusitaan ja hulevesiviemäri rakennetaan. Jätevesiviemärin kunto tarkastetaan viemäriku-
vauksilla ja mahdolliset viat korjataan. Kadun rakenne uusitaan.

Katu- ja rakennussuunnitelmassa esitetään päiväkodin liittymäjärjestelyt ja kääntöpaikka. Samalla
selvitetään kevyenliikenteenväylän tarve kadun reunaan.
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Kustannusarvio
Katu 95 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 90 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 185 000 €

Kääntöpaikka ja kevyenliikenteen väylä eivät sisälly kustannusarvioon.

Vesantie, Killo
Kuvaus
Vesantie on vanha katu. Vesijohto on rakennettu 1961 ja jätevesiviemäri sitäkin aikaisemmin. Vesi-
johto on valurautaputkea ja jätevesiviemäri betonia. Vesijohdon painetaso on heikko kadun loppu-
päässä. Paineen nosto edellyttää vesijohdon uusimista. Kuvausten perusteella jätevesiviemäri on
havaittu erittäin huonokuntoiseksi. Putki on rikki useassa kohdassa. Vuotovesiä tulee lisäksi tonteil-
ta, koska hulevesiviemäriä ei ole. Hulevesiviemäriä on rakennettu vain Lemmantien ja Haapakujan
väliselle osuudelle vuonna 2001. Kadun päällysteessä on huonoja kohtia, mikä johtuu osittain puut-
teellisesta kuivatuksesta ja liian pienistä rakennekerroksista.  Katuvalaistus uusittiin 2014.

Korjausehdotus
Kadun rakenne ja vesihuoltoputket uusitaan. Hulevesiviemäri rakennetaan puuttuvalle osalle. Si-
vuojat muotoillaan ojanteiksi.

Vesijohdon muutostöissä huomioidaan painepiirin muutosten vaatimat järjestelyt. Kadun loppu-
osalle rakennetaan rinnakkaisputki.

Saneeraus aloitetaan syksyllä 2019 Killontorintien suunnasta. Kohteen suunnittelu on käynnissä.

Kustannusarvio
Katu 160 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 150 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 310 000 €
Kustannusarviossa ei ole mukana 2019 työohjelmassa olevaa osuutta.

Lemmantie, Killo
Kuvaus
Lemmantie on vanha katu, jonka vesijohto on rakennettu 1961 ja jätevesiviemäri sitäkin aikaisem-
min. Vesijohto on valurautaputkea ja jätevesiviemäri betonia. Kuvausten perusteella jätevesiviemä-
ri on havaittu erittäin huonokuntoiseksi. Putki on rikki useassa kohdassa ja se on sortumispisteessä.
Hulevesiviemäriä ei ole. Vesijohdon painetaso on heikko. Sivuojat eivät ole riittäviä ja vesiä valuu
tonteille. päällyste on kohtalaisessa kunnossa. Katuvalaistus uusittiin 2014.

Pirkantien saneerauksen yhteydessä 2012 uusittiin Lemmantien eteläpään katua ja vesijohtoa 40m
matkalta.
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Korjausehdotus
Vesihuoltoputket uusitaan ja puuttuva hulevesiviemäri rakennetaan koko kadun osalle. Kadun ra-
kenne joudutaan uusimaan vesihuollon kaivutöiden osalle.

Vesijohdon Linnakallion painepiirin laajentaminen Vesantielle ja Haapakujalle edellyttää yhdysput-
ken rakentamista Pirkantieltä. Lemmantien kautta menevä putki liitetään Linnakallion painepiiriin
venttiilijärjestelyillä.

Kohteen suunnittelu on käynnissä.

Kustannusarvio
Katu 120 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 155 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 275 000 €

Haapakuja, Killo
Kuvaus
Haapakuja on vanha katu, jonka vesijohto on rakennettu 1961 ja jätevesiviemäri sitäkin aikaisem-
min. Vesijohto on valurautaputkea ja jätevesiviemäri betonia. Vesijohdon painetaso on heikko. Pai-
neen nosto edellyttää vesijohdon uusimista. Jätevesiviemärissä on mitattu vuotoa. Kuvausten pe-
rusteella jätevesiviemäri on havaittu erittäin huonokuntoiseksi. Hulevesiviemäriä ei ole vaan pinta-
kuivatus hoidetaan avo-ojilla. Katuvalaistus uusittiin 2014.

Korjausehdotus
Kadun rakenne ja vesihuoltoputket uusitaan. Puuttuva hulevesiviemäri rakennetaan.

Kohteen suunnittelu on käynnissä.

Kustannusarvio
Katu 70 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 75 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 145 000 €

Killontie, Killo
Kuvaus
Killontie on vanha katu, jolle on tehty pieniä parannustoimenpiteitä eri vaiheissa. Katu on päällys-
tetty vuonna 2004. Päällysteeseen on tullut halkeamia, mitkä johtuvat puutteellisista rakenneker-
roksista. Vesihuoltolinjoja on uusittu muoviputkilla 1986, 1992, 1994 ja 2001. Loppuosalla on edel-
leen käytössä 1960-luvulla rakennettu valurautainen vesijohto. Vesijohdossa on korjattu kaksi vuo-
toa vuonna 2017. Vesijohdon painetaso on kadun loppupäässä heikko. Paineen nosto edellyttää ve-
sijohdon uusimista. Hulevesiviemäriä on rakennettu 1970 ja 80-luvuilla. Jätevesiviemärissä on mi-
tattu vuotoa. Loppuosalla ei ole hulevesiviemäriä vaan kuivatus hoidetaan avo-ojilla. Alkupään va-
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laisinpylväät on uusittu vuonna 2006. Muulta osin kadulla on vanhat puupylväät monimetallivalai-
similla ja ilmajohdoilla.

Korjausehdotus
Killontie 17 kohdalta alkaen vesijohto uusitaan ja liitetään Linnakallion painepiiriin. Hulevesiviemäri
rakennetaan puuttuvalle osalle. Jätevesiviemärin vuotokohdat selvitetään viemärikuvauksilla ja
vuotokohdat korjataan. Kadun rakennetta uusitaan vesihuoltotöiden takia. Loppupään huonokun-
toinen valaistus uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 250 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 240 000 €
Valaistus 30 000 €
YHTEENSÄ 520 000 €

Metsäkulmantie, Killo
Kuvaus
Katu on rakennettu 1970. Samalla rakennettiin vesijohto ja jätevesiviemäri. Päällyste on jonkun ver-
ran vaurioitunut. Kantava kerros vaatii kunnostusta. Hulevesiviemäriä ei ole. Kuivatus on hoidettu
avo-ojilla eikä se ole toiminut pienen pituuskaltevuuden vuoksi. Kiinteistöjen hulevesiä on ollut vai-
kea johtaa pois tonteilta. Kadulla on puiset valaisinpylväät ja niissä on elohopeavalaisimet.

Korjausehdotus
Kadun rakenne ja vesihuoltoputket uusitaan. Lisäksi toteutetaan asianmukainen hulevesiviemäri
kadun ja tonttien hulevesiä varten. Valaistus uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 180 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 190 000 €
Valaistus 15 000 €
YHTEENSÄ 385 000 €

Pakkalantie, etelä, Pakkalankulma
Kuvaus
Katuvalaistus uusittiin 2017 ja katu päällystettiin sekoitusjyrsintämenetelmällä. Kadun eteläpäässä
on vanha valurautainen vesijohto vuodelta 1966, jossa on korjattu vuoto 2016. Muilta osin vesi-
huolto on uudempaa.

Korjausehdotus
Saneerataan eteläpäässä oleva vanha vesijohto sujuttamalla

Kustannusarvio
Katu 0 €
Vesihuolto ja kuivatus 20 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 20 000 €
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Palmrothintie, Partola
Kuvaus
Katu on rakennettu kolmessa vaiheessa. Vanhin osa Naistenmatkantieltä Kenkätielle on rakennettu
1989. Ajorata asfaltoitiin 2017. Kadun varressa on välikaistalla erotettu kevyenliikenteenväylä. Väli-
kaistassa on seulanpääkivetys. Kadun alla on muovinen vesijohto ja betoninen hulevesiviemäri.

Osuus Kenkätien liittymästä moottoritien alikululle on rakennettu 2004. Kadun molemmille puolilla
on kevyenliikenteenväylät. Kadun rakenne ei täytä liikenteen vaatimuksia. Taratest on selvittänyt
kadun rakennetta koekuopilla ja maatutkaluotauksella. Rakenne on löyhtynyt ja riski kadun vaurioi-
tumiseen on olemassa. Kadun poikki virtaava pohjavesi on huuhtonut rakenteen hienoainesta ja
heikentää näin rakennetta. Kadun alla olevat hulevesiviemärit ovat päässeet painumaan eivätkä ne
toimi kunnolla.

Moottoritien eteläpuolinen osuus Toiviontien liittymään asti on rakennettu 2004. Päällyste on uusi,
mutta maatutkaluotausten perusteella on rakenne osittain löyhtynyt.

Valaisimet ovat koko kadun matkalta metallipylväissä. Pylväät ovat tyydyttävässä kunnossa.

Korjausehdotus
Katu saneerataan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa ajoradan rakenne uusitaan osuudella Kenkätie-moottoritien alikulku. Pai-
nuneet hulevesiviemärit uusitaan ja varmistetaan putkille riittävä perustus. Pohjavesien virtaami-
nen rakenteeseen estetään salaojiin ja louhituilla kaivannoilla. Tämän vuoksi myös kevyenliiken-
teenväylän rakennetta joudutaan joltain osin uusimaan.

Toisessa vaiheessa uusitaan moottoritien eteläpuolinen osa. Kadun kantavakerros ja päällyste uusi-
taan. Työn laajuus selvitetään tarkemmin suunnittelun yhteydessä. Puutteelliset rakennekerrokset
uusitaan huonokuntoisilta kohdilta kokonaan. Hulevesiviemärien toimivuus selvitetään viemäriku-
vauksin. Viemärit korjataan tarvittaessa. Suunnittelussa kaista- ja saarekejärjestelyt muutetaan tar-
koituksenmukaisiksi.

Kustannusarvio
Vaihe I: (Kenkätie-moottoritien alikulku)
Katu 270 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 30 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 300 000 €

Vaihe II: (moottoritien alikulku-Toiviontie)
Katu 175 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 0 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 175 000 €
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Härmälänojan raittisilta, Partola
Kuvaus
Silta on Nuolialantien kevyenliikenteenväylän silta ja se sijaitsee Pirkkalan ja Tampereen rajalla.  Sil-
ta on rakennettu 1980 ja on päätyypiltään puinen liimattu palkkisilta. Sillalle tehtiin kuntotarkastus
vuonna 2016. Kansilankutus todettiin huonokuntoiseksi. Myös alusrakenteet ja kaiteet vaativat
kunnostusta.

Korjausehdotus
Sillalle tehdään kuntotarkastuksessa esitetyt toimenpiteet. Korjausta varten laaditaan korjaussuun-
nitelma.

Kustannusarvio
Silta 55 000 €
YHTEENSÄ 55 000 €

Ruotutie, länsi, Toivio
Kuvaus
Ruotutien katurakenne ja vesihuolto on saneerattu 2010-2011 lukuun ottamatta kadun loppupäätä
Saukontien liittymästä eteenpäin. Alkuperäinen vesihuolto rakennettiin 1960-luvulla. Vesijohtoa on
jouduttu korjaamaan kaksi kertaa putkirikkojen vuoksi. Jätevesiviemäri uusittiin 1983, jolloin vanha
betoniviemäri muutettiin hulevesiviemäriksi. Kadulla on vanhat, huonokuntoiset puupylväät eloho-
peavalaisimilla ja ilmajohdot.

Vuonna 2017 kadun huonokuntoinen pinnoite kunnostettiin sekoitusjyrsinnällä. Toimenpiteellä
saatiin siirrettyä rakennekerrosten saneeraamista myöhemmäksi.

Korjausehdotus
Kadun rakenne, vesijohto, hulevesiviemäri ja valaistus uusitaan kokonaan. Jätevesiviemärin kunto
tarkastetaan viemärikuvauksella. Mahdolliset viat korjataan. Sivuojat muotoillaan ojanteiksi.

Kustannusarvio
Katu 115 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 150 000 €
Valaistus 10 000 €
YHTEENSÄ 275 000 €

Kärppäkalliontie 8-13, Toivio
Kuvaus
Katu ja vesihuolto on rakennettu 1964. Jätevesiviemäri uusittu kaivamalla 1995, jolloin vanha beto-
ninen viemäri muutettiin hulevesiviemäriksi. Vanha valurautainen vesijohto on edelleen käytössä.
Kadun rakennekerrokset ovat puutteelliset eikä materiaali ole katurakenteeseen soveltuvaa. Katu-
osuudella on vanhat, huonokuntoiset puupylväät elohopeavalaisimilla ja ilmajohdot. Katuosuus on
asfaltoitu 2014.
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Korjausehdotus
Kadun rakenne ja sen alla olevat vesijohto ja hulevesiviemäriputket uusitaan. Valaistus uusitaan. Jä-
tevesiviemärin kunto tarkastetaan viemärikuvauksella ja mahdolliset viat korjataan.

Kustannusarvio
Katu 105 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 75 000 €
Valaistus 10 000 €
YHTEENSÄ 190 000 €

Metallitie, Huovin teollisuusalue
Kuvaus
Katu on alkuosaltaan vanhaa maantien pohjaa. Osuus päällystettiin 2014. Kuivatus hoidetaan avo-
ojin. Vanha vesihuoltolinja kulkee kadun vieressä tontin puolella. Vesijohto on valurautaa ja jäteve-
siviemäri betonia. Lisäksi kadun varressa kulkee Lentokentän linjan asbestisementtiä oleva runko-
vesijohto. Viemärilinjaa on jatkettu Metallitie 6:lle asti vuonna 2007. Loppulenkillä (1974) ei ole ve-
sihuoltoputkia kadun alla. Kadulla on elohopeavalaisimet. Alkupään metallipylväät ovat hyväkuntoi-
sia. Loppuosalla on vanhat puupylväät ja elohopeavalaisimet.

Korjausehdotus
Loppulenkillä uusitaan kantava kerros ja päällyste. Valaistus uusitaan.

Kustannusarvio
Katu 80 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 85 000 €
Valaistus 15 000 €
YHTEENSÄ 180 000 €

Kenttätie, Sankila
Kuvaus
Alkuosa on asfaltoitu ja toimii myös Anian rantatien kevyenliikenteenväylänä. Loppuosan kadulta
puuttuu asemakaavakadun mukaiset rakennekerrokset ja päällyste. Pintavedet eivät ohjaudu halli-
tusti mihinkään, koska avo-ojat ja ojanteet puuttuvat. Vesihuoltoputket on rakennettu 1976 kadun
alle. Kadun reunoilla on koivurivit molemmin puolin. Katuvalaistus uusittiin 2015.

Korjausehdotus
Alkuosaa lukuun ottamatta kadun rakennekerrokset uusitaan ja katu asfaltoidaan. Pintakuivatusta
varten muotoillaan ojanteet tai katu rajataan reunakivillä. Pintavedet kerätään sadevesikaivoista
rakennettavaan hulevesiviemäriin. Vesihuoltoputket uusitaan. Kaavanmukaisille rakentamattomille
tonteille tehdään talohaarat valmiiksi. Katualueella olevat puut kaadetaan.

Kustannusarvio
Katu 140 000 €
Vesihuolto ja kuivatus 125 000 €
Valaistus 0 €
YHTEENSÄ 265 000 €
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Vesihuollon runkolinja Suuppa - Kyösti
Kuvaus
Pääviemäri välillä Koulutie - Turkkirata ja sen vieressä oleva vesijohto on rakennettu 1977. Linja
kulkee pääosin Pyhäojan varressa rakentamisen ja huollon kannalta vaikeissa paikoissa. Alkuperäi-
nen jätevesiviemäri on osin betonia ja osin asbestisementtiputkea. Vesijohto on pääosin muovia.
Osa vesijohdosta on uusittu 1996. Ratsutilan alueen kohdalta linjaa uusittiin vuonna 2012.

Fcg:n tekemän verkostomallinnuksen mukaan linjan kapasiteetti jää ahtaaksi uusien alueiden ra-
kentumisen jälkeen.

Virastokorttelin kohdalla linjaa siirretään 80m korttelin uudelleenrakentamisen yhteydessä.

Korjausehdotus
Jätevesiviemäri saneerataan sujuttamalla tai kaivamalla paikasta riippuen. Menetelmää valittaessa
huomioidaan, ettei putken kapasiteettia voida pienentää. Kaivettavilla osuuksilla uusitaan myös ve-
sijohtoa. Osa vesijohdosta voidaan uusia vaakaporauksella ja linjaa voidaan paikoitellen siirtää. Ve-
sijohtolinjaan lisätään sulkuventtiilejä.

Vesijohto mitoitetaan mallinnuksen perusteella riittävän suureksi. Asukasmäärän kasvu huomioi-
daan mitoituksessa.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 1 120 000 €
YHTEENSÄ 1 120 000 €

Haapatie – Leppätie vesihuoltolinja
Kuvaus
Haapatien ja Koivutien vesihuoltoa saneerattiin katusaneerauksen yhteydessä 2008-2009, mutta
poikittainen linja Haapatieltä Leppätielle on vielä uusimatta. Linjalla on 1973 rakennetut vesijohto
ja jätevesiviemäri. Koivutien ja Leppätien välisellä osuudella on myös betoninen hulevesiviemäri.
Linja kulkee osittain puistoalueella ja osittain tonteilla.

Korjausehdotus
Putket ja kaivot uusitaan kaivamalla. Samalla selvitetään mahdollisuus siirtää linja kokonaan puis-
ton puolelle. Työt tehdään Leppätien kadunparannuksen yhteydessä.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 105 000 €
YHTEENSÄ 105 000 €

Koivukuja-Pyhäoja vesihuoltolinja
Kuvaus
Vesihuoltolinja lähtee Pyhäojan varren puistoalueelta Koivutie 24 pohjoispuolelta kohti Lepomoisi-
on, Huovin ja Takamaan asuntoalueita. Linjan alkupäässä jätevesiviemäri on uusittu 1983 PVC-
putkella. Vieressä oleva vesijohto on alkuperäinen 1960-luvun valurautaputki Koivukujan itäpuolel-
le asti. Vesijohdossa on ollut putkirikko v.2011 ja se on ikänsä puolesta uusimisen tarpeessa.
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Korjausehdotus
Valurautainen vesijohto uusitaan kaivamalla.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 55 000 €
YHTEENSÄ 55 000 €

Haavistontie – Lepomoisiontie vesihuoltolinja
Kuvaus
Haavistontieltä Lepomoisiontielle tonttien läpi laskeva jätevesiviemäri on uusittu muoviputkella
1979, mutta vesijohto on alkuperäinen 1960-luvun alun valurautaputki. Jätevesiviemärin putkikoko
ei ole riittävä.

Korjausehdotus
Vesijohto uusitaan ja selvitetään mahdollisuus siirtää linja Haavistontien katualueen kautta. Jäteve-
siviemäri uusitaan riittävän kokoisella putkella.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 60 000 €
YHTEENSÄ 60 000 €

Lentoasemantien vesijohtolinja, Naistenmatka
Kuvaus
Pyhäojasta etelään päin lähtevä runkolinja on kevyenliikenteen alla noin 100 metriä vanhaa valu-
rautaista vesijohtoa (200 V) 1960-luvun alusta. Putkessa ollut vuoto on korjattu 2014.

Korjausehdotus
Uusitaan vanha vesijohto sujuttamalla.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 20 000 €
YHTEENSÄ 20 000 €

Patokuja-Huhtakannontie vesijohtolinja, Naistenmatka
Kuvaus
Patokuja 3 ja Huhtakannontie 4 tonttien läpi menee vesijohdon runkolinja, joka on vanhaa valu-
rautaputkea.

Korjausehdotus
Selvitetään mallinuksella linjan tarpeellisuus ja vaihtoehdot linjan siirtämiseen uuteen paikkaan.
Linja uusitaan, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 30 000 €
YHTEENSÄ 30 000 €
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Nuolialan koulun vesihuoltolinja
Kuvaus
Koululle menevät vesihuoltoputket on rakennettu 1968. Vesijohto on valurautaputkea ja jätevesi-
viemäri betonia. Vuotovesitutkimuksessa ei havaittu merkittävää vuotoa viemärissä.

Korjausehdotus
Linja uusitaan kaivamalla.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 65 000 €
YHTEENSÄ 65 000 €

Kreetankuja - Jukanpolku vesihuoltolinja
Kuvaus
Pitkä linja kulkee pääosin tonteilla. Putket on asennettu 1972. Vesijohto on valurautaa ja jätevesi-
viemäri betonia. Vuotovesitutkimuksessa on todettu viemärilinjassa olevan vuotokohtia.

Linja kulkee Kreetankuja 6 tontin läpi. Tontille on vireillä asemakaavamuutos, jonka vuoksi myös
vesihuoltolinjaa joudutaan siirtämään. Kreetankujan pohjoispuolella linja siirretään pois Kreetanku-
ja 3 tontilta.

Korjausehdotus
Putket ja kaivot uusitaan kaivamalla. Putkien mitoituksessa ja sijoittamisessa huomioidaan kaava-
muutoksen mukainen lisärakentaminen.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 170 000 €
YHTEENSÄ 170 000 €

Jukanpolku - Pirjolantie vesihuoltolinja
Kuvaus
Pitkä linja kulkee pääosin tonteilla. Putket on asennettu 1972. Vesijohto on valurautaa ja jätevesi-
viemäri betonia. Vuotovesitutkimuksessa on todettu viemärilinjassa olevan vuotokohtia.

Vesijohto jatkettiin vuonna 2015 ja yhdistettiin Purutien suunnasta tulevaan putkeen.

Korjausehdotus
Putket ja kaivot uusitaan kaivamalla.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 270 000 €
YHTEENSÄ 270 000 €
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Perttulantie-Soirokuja vesihuoltolinja, Loukonlahti
Kuvaus
Runkolinjan jätevesiviemäri saneerattiin sujuttamalla vuosina 2009-2010. Vanha valurautainen vesi-
johto (1968-1972) on uusimatta. Linjan pituus on 1680 metriä.

Korjausehdotus
Uusitaan vanha vesijohto sujuttamalla.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 305 000 €
YHTEENSÄ 305 000 €

Mäkikatu-Vesantie vesijohtolinja, Haikka, Killo
Kuvaus
Vuonna 1964 rakennettu vesijohto on valurautaputkea ja ikänsä puolesta uusimistarpeessa.

Korjausehdotus
Uusitaan vanha vesijohto. Suunnitellaan linjan sijainti sopivaan paikkaan. Selvitetään mallinuksella
tarvittava putkikoko uudelle putkelle.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 220 000 €
YHTEENSÄ 220 000 €

Vesitornin linja, Killo
Kuvaus
Vesitornin syöttövesijohto on 240 metrin matkalla 1965 rakennettua valurautaputkea, joka on ikän-
sä puolesta uusimistarpeessa. Putki jatkuu 120 metriä himaniittiputkena (1979) Silvontielle asti.

Korjausehdotus
Uusitaan valurautainen ja himaniittivesijohto. Selvitetään mahdollisuus sujuttamiseen.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 85 000 €
YHTEENSÄ 85 000 €

Sarkontie - Pakkalantie vesijohto
Kuvaus
Killon ja Toivion välinen vesijohto on rakennettu 1966. Putki on valurautaa ja ikänsä puolesta uusi-
misen tarpeessa.

Korjausehdotus
Putki uusitaan. Linjaus suunnitellaan tuleva kaavoitus huomioon ottaen.
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Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 115 000 €
YHTEENSÄ 115 000 €

Ratapohja-Salomaantie vesijohtolinja, Toivio
Kuvaus
Salomaantie 24 tontilla on vanha valurautainen vesijohdon runkojohto, joka on uusimatta.

Korjausehdotus
Uusitaan vanha vesijohto sujuttamalla.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 20 000 €
YHTEENSÄ 20 000 €

Lempäälän runkovesijohto
Kuvaus
Lempäälästä tulevan runkovesijohdon kautta tulee vesi Koiviston alueelle, Lentoasemalle, varus-
kuntaan sekä Hyrsingin, Reipin ja Anian vesiosuuskunnille. Putki on 1976 rakennettu himanit-putki.
Linjan pituus on 4,2 km.

Sujutuksesta on laadittu suunnitelma. Vuonna 2019 saadaan putkea sujutettua noin 1,5 km matkal-
ta.

Korjausehdotus
Vesijohdon sujutusta jatketaan puuttuvalle osuudelle. Ilmanpoisto- ja tyhjennysventtiilit uusitaan
suunnitelman mukaisesti.

Kustannusarvio
Vesihuolto ja kuivatus 550 000 €
YHTEENSÄ 550 000 €
2019 sujutettava osuus ei ole mukana kustannuksissa

Jätevedenpumppaamo 202, Niemenmaantie 4, Niemenmaa
Kuvaus
Pumppaamo on rakennettu 1990.

Korjausehdotus
Pumppaamo uusitaan säiliöineen. Samalla uusitaan sähkökeskus.

Kustannusarvio
Jätevedenpumppaamo 75 000 €
YHTEENSÄ 75 000 €

Jätevedenpumppaamo 206, Takamaantie 2, Takamaa
Kuvaus
Pumppaamo on rakennettu 1986.
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Korjausehdotus
Pumppaamo uusitaan säiliöineen. Samalla uusitaan sähkökeskus.

Kustannusarvio
Jätevedenpumppaamo 75 000 €
YHTEENSÄ 75 000 €

Jätevedenpumppaamo 207, Keskisentie 22, Koivisto
Kuvaus
Pumppaamo on rakennettu 1979. Sisäputkisto on uusimistarpeessa.

Korjausehdotus
Uusitaan sisäputkisto.

Kustannusarvio
Jätevedenpumppaamo 20 000 €
YHTEENSÄ 20 000 €

Jätevedenpumppaamo 212, Loukonlahdentie 11, Loukonlahti
Kuvaus
Pumppaamo on rakennettu 1971. Sisäputkisto ja sähkökeskus ovat uusimistarpeessa.

Korjausehdotus
Sähkökeskus ja sisäputkisto uusitaan.

Kustannusarvio
Jätevedenpumppaamo 30 000 €
YHTEENSÄ 30 000 €

Jätevedenpumppaamo 213, Nikkilänniementie 6, Loukonlahti
Kuvaus
Pumppaamo on rakennettu 1994.

Korjausehdotus
Pumppaamo uusitaan säiliöineen. Samalla uusitaan sähkökeskus.

Kustannusarvio
Jätevedenpumppaamo 75 000 €
YHTEENSÄ 75 000 €
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Yhteenveto
Ohjelmassa olevien saneerauskohteiden kokonaisinvestointitarvearvio on vuoden 2019 kustannus-
tason mukaan 14 775 000 €.

Toimenpiteiden ajoittamisella voidaan vaikuttaa saneeraustöiden suuruuteen ja kustannuksiin.
Esimerkiksi ajoissa tehtävällä kadun päällystämisellä voidaan ennalta ehkäistä suuremmat vauriot
katurakenteessa ja näin pienentää saneerauksen laajuutta ja kustannuksia.

Pirkkalassa on katuja ja vesihuoltoputkia, jotka vaativat pikaista korjausta. Näiden kohteiden kun-
nostus on etusijalla.  Kerääntyneen korjausvelan lyhentämiseksi tulisi saneerausinvestointien määrä
olla tulevina vuosina suurempi kuin vuosittain ohjelmaan lisättävien kohteiden määrä. Kiireellisiä
kohteita on edelleen niin paljon, että niiden kuntoon laittaminen edellyttäisi huomattavaa määrä-
rahan lisäystä katujen ja vesihuollon saneerauksille tulevina vuosina.

Pirkkalassa 4.6.2019 Pirkkalan kunta, Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
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Yhteensä

TURRI:
Turrintie 816 5 4080 x x  -  -  -  -  -  - 175 000 €

KYÖSTI:
Turkkirata (länsi) 530  -  -  -  -  -  - x x 205 000 €
Paavontie 309 5 1545 x x  -  -  - x x x 350 000 €
Leppätie 162 5 810  -  -  -  - x x x x 260 000 €
Raitatie 430 5 2150 x x  -  -  -  - x x 190 000 €
Lehtimäentie (etelä) 230  -  -  -  - x  -  - x 95 000 €
Kyöstintie (länsi) 333 7 2331 x x  -  -  - x  - x 60 000 €
Perkiöntie (pohjoinen) 200  -  -  -  -  -  - x x 40 000 €
Ratsutilantie, länsi 299 6 1794  -  -  -  - x x x x 185 000 €

LEPOMOISIO:
Haavistontie 493 5 2465 x x  -  - x  - x x 390 000 €
Lepomoisiontie 328 5,5 1804 x x  -  - x  - x x 230 000 €
Kuusitie 89 5 445 x x x x x x x x 135 000 €
Rinnetie 87 5 435 x x x x x x x x 135 000 €
Korsikuja 65 5 325 x x  -  - x  -  - x 35 000 €

NIEMENMAA:
Virkaniementie 50 4 200 x x x x x  -  -  - 30 000 €

RANTANIITTY:
Savikuja 50 4 200 x x x x x x x x 25 000 €
Lentäjänkuja 80 4,5 360 x x x x x x  -  - 30 000 €

HAIKKA:
Pyhäjärvenkatu 323 5 1615 x x x x x x x x 475 000 €
Mäkikatu 640 5 3200 x x x x  - x x x 705 000 €
Vanhatie 681 5 3405 x x x x  - x x x 615 000 €

NAISTENMATKA:
Tommilankuja 86 5 430 x x x x x x  -  - 55 000 €
Rajamäentie 242 3 726 x x x x x x  -  - 125 000 €

HUOVI:
Nuijamiehenpolku 35 3 105  -  -  - x  - x x x 30 000 €
Jousitie (itä) 150 5 750 x x  -  -  - x x x 110 000 €
Keihästie 320 5 1600 x x  -  - x x x x 365 000 €
Kilpitie 272 5 1360  -  -  -  - x x x x 395 000 €

LOUKONLAHTI:
Kirkkoveräjäntie 350 9 3150 x  -  -  -  - x x x 690 000 €
Kreetantie 410 9 3690 x x  -  - x  - x x 105 000 €
Kreetankuja 276 6 1656 x x x x x  -  -  - 100 000 €
Hannunpolku 185 3 555 x x x x  - x x x 180 000 €
Simonpolku 335 3 1005 x x x x  - x x x 190 000 €
Oikotie 130 5 650 x x  -  -  -  - x x 130 000 €
Loukonlahdentie 442 6 2652  -  -  -  - x x x x 390 000 €
Loukonlahdenkuja 102 6 612  -  -  -  - x x x x 135 000 €
Nikkilänlahdentie 268 5,5 1474 x x  -  - x  -  -  - 115 000 €

PERE:
Soirokuja 80 3 240 x x x x x x x x 85 000 €

x Tämän hetkinen kunto edellyttää saneerausta.
x Esitetty saneerattavaksi muun saneerauksen yhteydessä,

laajuus selvitetään rakennussuunnitteluvaiheessa.

Katujen ja vesihuollon saneerausohjelma, yhteenvetotaulukko  4.6.2019
Kohde Saneeraustarve Kustannusarvio
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Yhteensä

KILLO:
Killontorintie 650 7 4550  -  -  -  - x x x x 465 000 €
Pirkantie, itä 145 5 725 x  -  -  -  - x x x 185 000 €
Vesantie 418 5 2090 x x x x  - x x x 310 000 €
Lemmantie 178 5 890 x x x x  - x x x 275 000 €
Haapakuja 94 5 470 x x x x  - x x x 145 000 €
Killontie 625 5 3125 x  -  -  - x x  - x 520 000 €
Metsäkulmantie 263 5 1315 x x  -  - x x x x 385 000 €

PAKKALANKULMA
Pakkalantie (etelä) 100  -  -  -  -  -  -  - x 20 000 €

PARTOLA
Palmrothintie, vaihe I 260 7 1820 x x x x  - x  -  - 300 000 €
Palmrothintie, vaihe II 255 7 1785 x x  -  -  -  -  -  - 175 000 €
Härmälänojan raittisilta 17 5 85 x  - x  -  -  -  -  - 55 000 €

TOIVIO:
Ruotutie, länsi 183 5 915 x x x x x x  - x 275 000 €
Kärppäkalliontie 8-13 160 5 800  - x x x x x  - x 190 000 €

HUOVIN TEOLLISUUSALUE:
Metallitie 547 6 3282 x x  -  - x  - x x 180 000 €

SANKILA:
Kenttätie 258 5 1290 x x x x x x x x 265 000 €

VESIHUOLTOKOHTEET:
Suuppa-Kyösti 500  -  -  -  -  -  - x x 1 120 000 €
Haapatie-Leppätie 180  -  -  -  -  - x x x 105 000 €
Koivukuja-Pyhäoja 160  -  -  -  -  -  -  - x 55 000 €
Haavistontie-Lepomoisiontie 120  -  -  -  -  -  - x x 60 000 €
Lentoasemantie (N-matka) 140  -  -  -  -  -  -  - x 20 000 €
Patokuja-Huhtakannontie 130  -  -  -  -  -  -  - x 30 000 €
Nuolialan koulun haara 180  -  -  -  -   -  - x x 65 000 €
Kreetankuja-Jukanpolku 280  -  -  -  -  -  - x x 170 000 €
Jukanpolku-Pirjolantie 570  -  -  -  -  -  - x x 270 000 €
Perttulantie-Soirokuja 1680  -  -  -  -  -  -  - x 305 000 €
Mäkikatu-Vesantie 900  -  -  -  -  -  -  - x 220 000 €
Vesitornin linja 360  -  -  -  -  -  -  - x 85 000 €
Sarkontie-Pakkalantie 460  -  -  -  -  -  -  - x 115 000 €
Ratapohja-Salomaantie 80  -  -  -  -  -  -  - x 20 000 €
Lempäälän runkovesijohto 4370  -  -  -  -  -  -  - x 550 000 €

SÄILIÖT JA PUMPPAAMOT:
202 Niemenmaantie 4  -  -  -  -  -  -  -  - 75 000 €
206 Takamaantie 2  -  -  -  -  -  -  -  - 75 000 €
207 Keskisentie 22  -  -  -  -  -  -  -  - 20 000 €
212 Loukonlahdentie 11  -  -  -  -  -  -  -  - 30 000 €
213 Nikkilänniementie 6  -  -  -  -  -  -  -  - 75 000 €

KOKONAISSANEERAUSTARVE 14 775 000 €

x Tämän hetkinen kunto edellyttää saneerausta.
x Esitetty saneerattavaksi muun saneerauksen yhteydessä,

laajuus selvitetään rakennussuunnitteluvaiheessa.

Katujen ja vesihuollon saneerausohjelma, yhteenvetotaulukko  4.6.2019
Kohde Saneeraustarve Kustannusarvio



SANEERAUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN

2019:
Työohjelmassa
Lentäjänkatu, välillä Huvilakatu-Keskuskatu: kadun rakenne, päällyste, vesijohto,
jätevesiviemäri, hulevesiviemäri
Vesantie välillä Killontorintie-Lemmantie: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri,
hulevesiviemäri
Lempäälän runkovesijohto, vaihe 1: vesijohdon sujutus (1,5 km), ilmanpoistoventtiilit

Saneeraus kaavamuutosten yhteydessä:
Jukanpolku: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri, valaistus
Läpikäytävänkuja: kadun rakenne, valaistus
Urheilutie: kadun rakenne, päällystys, valaistus

Yhteensä:
- Katurakennetta   1130 m
- Päällystys   820 m
- Vesijohto   1700 m
- Jätevesiviemäri   300 m
- Hulevesiviemäri   650 m

2018:
Toteutunut saneeraus
Nuijamiehentie, Huovi: päällystys, viimeistely
Lentäjänkatu, välillä Naistenmatkantie-Huvilakatu: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri,
hulevesiviemäri
Kurikantie: päällystys
Satamakatu välillä Keskuskatu-Haikankatu: päällystys
Martanpiha: päällystys SJYR
Pakkalantie: päällystys SJYR
Killon ylävesisäiliö: koneisto, putkisto, sähköt, automaatio, säiliön kunnostus

Yhteensä:
- Katurakennetta   350 m
- Päällystys   3180 m
- Vesijohto   330 m
- Jätevesiviemäri   330 m
- Hulevesiviemäri   300 m

2017:
Toteutunut saneeraus
Nuijamiehentie, Huovi: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri
Suupankujan pohjoisosa: kadun rakenne, päällystys, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri
Eerolantie, Toivio: pintarakenteet, päällystys
Kenkätie: päällystys
Palmrothintie välillä Naistenmatkantie-Kenkätie: päällystys
Kartanontien pääty: kadun rakenne, päällystys, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri
Kartanontien vesihuoltolinja: vesijohto, jätevesiviemäri



Keskuojanpolun paineenkorotusasema: pumppujen ja sisäisen putkiston uusiminen
JVP 214 Pereentie 248: pumppaamon uusiminen

Yhteensä:
- Katurakennetta   950 m
- Päällystys   1410 m
- Vesijohto   680 m
- Jätevesiviemäri   650 m
- Hulevesiviemäri   890 m

2016:
Toteutunut saneeraus
Keskuskatu, Haikka: päällystys
Pirkantie, Moisiontie, Yrjöntie, Killo: päällystys
Eerolantie, Toivio: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri, valaistus
Kartanonkujan vesihuoltolinja: vesijohto, jätevesiviemäri
Elinantie-Kaartotie vesihuoltolinja: vesijohto, jätevesiviemäri
JVP 218 Pursitie 8: pumppaamon uusiminen
Killon ylävesisäiliö: katto, julkisivu

Yhteensä:
- Katurakennetta   370 m
- Päällystys   1420 m
- Vesijohto   600 m
- Jätevesiviemäri   600 m
- Hulevesiviemäri   380 m

2015:
Toteutunut saneeraus
Eskolantie, Toivio: kadun rakenne, päällystys, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri,
valaistus
Välitie, Toivio: kadun rakenne, päällystys, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri, valaistus
Aittokorventie: päällystys välillä Kurikantie-Kettutarhantie
Vaittintie, Vähä-Vaitti: päällystys
Kenttätie, Sankila: valaistus
Töyssäläkujan vesihuoltolinjan haara: vesijohto, jätevesiviemäri
Elinantie-Pakkalantie vesihuoltolinja: jääteevesiviemäri, hulevesiviemäri
JVP 216 Taaporintie 2: pumppaamon uusiminen

Yhteensä:
- Katurakennetta   770 m
- Päällystys 1600 m
- Vesijohto   800 m
- Jätevesiviemäri   440 m
- Hulevesiviemäri   900 m

2014:
Toteutunut saneeraus
Keskuskatu, Haikka: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri
Metsokuja, Vähäjärvi: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri
Takamaantie, Takamaa: ajoradan päällystys



Kärppäkalliontie 1-7, Toivio: saneeratun kadun päällystys
Teollisuustien haara, Huovin teollisuusalue: ajoradan päällystys
Valimotie, Huovin teollisuusalue: saneeratun kadun päällystys
JVP 204 Suupantie 1, jätevedenpumppaamo: pumppaamon uusiminen, paineviemäri
JVP 208 Takojantie 9, jätevedenpumppaamo: pumppaamon uusiminen

Yhteensä:
- Katurakennetta   850 m
- Päällystys 1700 m
- Vesijohto   380 m
- Jätevesiviemäri   340 m
- Hulevesiviemäri   510 m

2013:
Toteutunut saneeraus
Ollikantie, Vähäjärvi: ajoradan päällystys
Jaakontie, Loukonlahti: ajoradan päällystys
Yrjöntie, Killo: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri, valaistus
Moisiontie, Killo: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri, valaistus
Palotie, Killo: kadun rakenne
Valimotie, Huovin teollisuusalue: kadun rakenne, vesijohto, jätevesiviemäri

Yhteensä:
- Katurakennetta   700 m
- Päällystys 1900 m
- Vesijohto   850 m
- Jätevesiviemäri   550 m
- Hulevesiviemäri   200 m



PIRKKALAN KUNTA
KATUJEN JA VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMA

HANKKEIDEN ALUSTAVA TOTEUTUSJÄRJESTYS Laadittu 4.6.2019

Alustava
kustannusarvio

Vesihuollon osuus
kustannusarviosta

1. Lemmantie Killo 275 000 € 155 000 €
2. Vesantie, vaihe II Killo 310 000 € 150 000 €
3. Haapakuja Killo 145 000 € 75 000 €
4. VH Lempäälän runkovesijohto 550 000 € 550 000 €
5. JVP 207 Keskisentie 22 Koivisto 20 000 € 20 000 €
6. Killontorintie Killo 465 000 € 240 000 €
7. Killontie Killo 520 000 € 240 000 €
8. Kärppäkalliontie 8-13 Toivio 190 000 € 75 000 €
9. Palmrothintie, vaihe I Partola 300 000 € 30 000 €

10. VH Koivukuja-Pyhäoja Kyösti 55 000 € 55 000 €
11. Mäkikatu Haikka 705 000 € 270 000 €
12. Vanhatie Haikka 615 000 € 245 000 €
13. VH Kreetankuja - Jukanpolku Loukonlahti 170 000 € 170 000 €
14. Palmrothintie, vaihe II Toivio 175 000 € 0 €
15. Ruotutie, länsi Toivio 275 000 € 150 000 €
16. JVP 212 Loukonlahdentie 11 Loukonlahti 30 000 € 30 000 €
17. Kirkkoveräjäntie Loukonlahti 690 000 € 320 000 €
18. Kreetankuja Loukonlahti 100 000 € 0 €
19. VH Jukanpolku - Pirjolantie Loukonlahti 270 000 € 270 000 €
20. Hannunpolku Loukonlahti 180 000 € 75 000 €
21. Simonpolku Loukonlahti 190 000 € 95 000 €
22. VH Nuolialan koulun haara Loukonlahti 65 000 € 65 000 €
23. Lepomoisiontie Lepomoisio 230 000 € 70 000 €
24. VH Haavistont-Lepom. Lepomoisio 60 000 € 60 000 €
25. Haavistontie Lepomoisio 390 000 € 220 000 €
26. Rinnetie Lepomoisio 135 000 € 65 000 €
27. Kuusitie Lepomoisio 135 000 € 65 000 €
28. JVP 206, Takamaantie 2 Takamaa 75 000 € 75 000 €
29. Kenttätie Sankila 265 000 € 125 000 €
30. Pyhäjärvenkatu Haikka 475 000 € 220 000 €
31. Pirkantie, itä Killo 185 000 € 90 000 €
32. Härmälänojan raittisilta Partola 55 000 € 0 €
33. Loukonlahdentie Loukonlahti 390 000 € 180 000 €
34. Loukonlahdenkuja Loukonlahti 135 000 € 65 000 €
35. Leppätie Kyösti 260 000 € 95 000 €
36. VH Haapatie - Leppätie Kyösti 105 000 € 105 000 €
37. Tommilankuja Naistenmatka 55 000 € 10 000 €
38. Paavontie Kyösti 350 000 € 145 000 €
39. Turkkirata (länsi, vesihuolto) Kyösti 205 000 € 155 000 €
40. Perkiöntie (pohjoinen, vesihuolto) Kyösti 40 000 € 40 000 €
41. JVP 202 Niemenmaantie 4 Niemenmaa 75 000 € 75 000 €
42. Pakkalantie (etelä, vesihuolto) Pakkalankulma 20 000 € 20 000 €
43. VH Lentoasemantie (vesihuolto) Naistenmatka 20 000 € 20 000 €
44. Soirokuja Pere 85 000 € 45 000 €
45. Kyöstintie Kyösti 60 000 € 15 000 €
46. JVP 213 Nikkilänniementie 6 Loukonlahti 75 000 € 75 000 €
47. Kilpitie Huovi 395 000 € 200 000 €
48. Keihästie Huovi 365 000 € 190 000 €
49. VH Sarkontie - Pakkalantie 115 000 € 115 000 €
50. Kreetantie Loukonlahti 105 000 € 30 000 €
51. Virkaniementie Niemenmaa 30 000 € 5 000 €
52. Rajamäentie Naistenmatka 125 000 € 0 €
53. Turrintie Turri 175 000 € 0 €
54. Nuijamiehenpolku Huovi 30 000 € 15 000 €
55. Lentäjänkuja Haikka 30 000 € 0 €
56. Savikuja Haikka 25 000 € 10 000 €
57. VH Vesitornin linja Killo 85 000 € 85 000 €
58. VH Ratapohja-Salomaantie Toivio 20 000 € 20 000 €
59. VH Perttulantie-Soirokuja Loukonlahti, Pere 305 000 € 305 000 €
60. VH Mäkikatu, Vesantie Haikka, Killo 220 000 € 220 000 €
61. Korsikuja Lepomoisio 35 000 € 18 000 €
62. Ratsutilantie, länsi Kyösti 185 000 € 100 000 €
63. VH Suuppa - Kyösti 1 120 000 € 1 120 000 €
64. Metallitie Huovi teoll. 180 000 € 85 000 €
65. Nikkilänlahdentie Loukonlahti 115 000 € 45 000 €
66. Metsäkulmantie Killo 385 000 € 190 000 €
67. VH Patokuja-Huhtakanto Naistenmatka 30 000 € 30 000 €
68. Jousitie (itä, vesihuolto) Huovi 110 000 € 60 000 €
69. Oikotie (vesihuolto) Loukonlahti 130 000 € 65 000 €
70. Lehtimäentie (etelä, vesihuolto) Kyösti 95 000 € 75 000 €
71. Raitatie (vesihuolto) Kyösti 190 000 € 120 000 €

14 775 000 € 8 418 000 €
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