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YHTEENVETO 
BÅLSTAN TAAJAMAN 

 LAAJENNETUSTA YLEISKAA



Mikä on laajennettu yleiskaava?

Yleiskaavan tulee antaa suuntaviivat tuleville ase-
makaava- ja uudisrakentamispäätöksille. Se ei ole 
juridisesti sitova. Jokaisella kunnalla tulee suunnit-
telu- ja rakennuslain mukaan olla ajankohtainen 
yleiskaava. Håbon kunnan yleiskaava on hyväksytty 
vuonna 2006, ja Bålstan laajennettu yleiskaava 
hyväksyttiin vuonna 2010. Yleiskaava suunnitellaan 
pitkällä tähtäimellä noin 20–30 vuotta eteenpäin. 
Tässä yleiskaavassa on ajanjaksoksi otettu 25 vuot-
ta. Suunnittelun tarkoituksena on antaa tukea päät-
öksille vesi- ja maaalueiden kehittämisestä.  Håbon 
kunnassa Bålstan lasketaan kasvavan eniten seu-
raavien 25 vuoden aikana. Bålsta sijaitsee suurkau-
punki- ja tietoalueiden välissä, mikä asettaa suuria 
vaatimuksia yleiskaavan ajan tasalla pitämisestä. 
  

Yhteenveto Bålstan taajaman laajennetusta  
yleiskaavasta 2010  
Bålsta kasvaa. Ajanjaksolla 1982–2008 sen väkiluku 
lisääntyi 26 %. Bålsta on Håbon kunnan keskuspaikka, 
joka sijaitsee tietokaupunki Uppsalan ja pääkaupunki 
Tukholman välillä. Sen sijainti vetää puoleensa uusia 
asukkaita. Siellä syntyy myös runsaasti lapsia. Paikka-
kuntaa kehitetään yleiskaavan avulla entistä enemmän. 
Sen vuoksi on ehdotettu 2 500–3 000 asunnon raken-
tamista taajamaan 25 vuodessa. Tämä sen vuoksi, että 
taajaman asukasluku voisi kasvaa 15 400 asukkaasta  
25 000 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. 

Bålstan asumaalueet ovat jakautuneet saarekkeisiin. 
Yleiskaavassa ehdotetaan asumaalueiden tiivistämistä 
taajaman keskiosissa, jotta paikkakunta voitaisiin kokea 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tulisi toteuttaa uhraa-
matta liikaa viheralueita. Taajaman keskiosissa asuu 
tällä hetkellä vain vähän ihmisiä. Sen vuoksi taajaman 
keskusta koetaan iltaisin ja öisin turvattomaksi. Keskus-
ta tulee rakentamalla yhdistää asemaalueeseen selkeän 

yhtenäisyyden tunteen luomiseksi. Vaikutelman yhdestä 
ja yhtenäisestä keskustasta vahvistamiseksi on tavoitte-
ena  luoda asumaalue, joka voitaisiin kokea kaupungik-
si. Tämä koskee taajaman keskeisimpiä osia. Asutusta 
suunnitellaan ns. kivikaupungin muotoon. Tämä merkit-
see liikkeitä katutasolla ja rakennusten rakentamista 
katujen varsille. Pienehköjä asuntoja mm. nuorille tulee 
suunnitella keskustaan, Gröna daleniin ja Stockholms-
vägenin varrelle. Myös vanhustentalojen ja vanhusten 
turvaasumisen tarve on lisääntynyt. Ne tulee sijoittaa 
keskeisiin paikkoihin keskustaan ja Gröna daleniin. 
Samaan taloon tulee rakentaa erityyppisiä tavallisia 
asuntoja sekä vanhuksille että nuorille eri sukupolvien 
välisen kanssakäynnin edistämiseksi.  

Uusia esikouluja tulee perustaa asuntojen rakennusa-
lueille ja niiden sijoituksen tulee olla suotuisa eri liiken-
nevälineiden käytön suhteen. Peruskoulut tulee rakentaa 
helposti muunneltaviksi, jotta ne voitaisiin sopeuttaa 
ikäjakautumassa ajan mittaan tapahtuviin muutoksiin. 
Suunnittelun perustana tulee olla valmius kolmesta 
neljään uuteen esi- tai peruskouluun ajanjaksolla 2010-
2035. 

 
Ihmisillä on sekä oikeus vihreään ympäristöön että
sen tarve. Yleiskaavan suuntaviivana on sekä säilyttää 
luonnonarvoja että kehittää niitä. Tämä tehdään suojele 

malla arvokkaita ympäristöjä. Näiden luonnonalueiden 
ja puistojen tulee olla avoinna kaikille. Mälarin rannois-
ta tulee näiden vihreiden kaistaleiden ansiosta entistä 
käyttökelpoisempia. Asuin- ja viheralueet liitetään tällä 
tavoin yhteen yhteneviksi kävelyreiteiksi. Tilaa vara-
taan myös monipuolisen kulttuuri- ja urheilutarjonnan 
tarjoaville rakennuksille. Tietyille aikakausille tyypilli-
siä ja sen tiettyjä tunnusmerkkejä kantavia alueita tulee 
käsitellä varoen. Suunniteltaessa uusi taloja kulttuu-
riympäristöihin, ne tulee muotoilla ottaen huomioon 
maisemakuva ja lähiympäristö.   

Monet valitsevat asuinpaikakseen Bålstan sen strategi-
sen sijainnin johdosta ja työpaikkansa joltakin toiselta 
paikkakunnalta. Kunnan noin 9 500:stä ansiotyössä 
käyvästä noin 6 500 käy töissä jossakin toisessa kun-
nassa. Kulkuyhteydet ovat tärkeitä Bålstalle varsinkin 
uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelussa taajamaan. 
Uusia teitä ehdotetaan rakennettavaksi, muun muassa 
länsiväylää Kraftledentien varrella olevien asuinaluei-
den kuormituksen vähentämiseksi. Jotta yhä useampi 
Bålstan asukas voisi työskennellä kotitaajamassaan, 
myös uusia työpaikkaalueita ehdotetaan rakennetta-
vaksi. Nämä alueet on sijoitettu moottori- tai rautatien 
läheisyyteen, jossa meluhaittoja esiintyy jo entisestään. 
Uudet työpaikkaalueet vaativat panostusta infrastruk-
tuuriin. Ne sijoitetaan lähelle E18:aa raskaan liikenteen 
vähentämiseksi asuinalueilta. 

Hyvin toimiva juna- ja bussiliikenne helpottaa joka-
päiväistä elämää. Se mahdollistaa ympäristöä säästävän 
joukkoliikenteen. Yleiskaavassa ehdotetaan laajennet-
tua, rajat ylittävää juna- ja bussiliikennettä, joka hel-
pottaa matkustamista Uppsalan ja Tukholman läänien 
välillä. Maata tulee varata junaliikenteen laajentamiseen 
kahdella uudella raiteella Bålstan aseman ja kunnan 
etelärajan välille. Kävely- ja pyörätieverkostoa laajen-
netaan autokuljetusten tarpeen vähentämiseksi. 

Tekniset huoltojärjestelmät koostuvat energia- ja 
lämpö-, vesi- ja jätevesijärjestelmistä sekä jätteiden 
ja materiaalien käsittelystä. Håbon kunnan teknisten 
huoltojärjestelmien tavoitteena on myötävaikuttaminen 
kestävään kehitykseen. Tällä tarkoitetaan pienempää 
ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Uudet asuinrakennu-
kset tulee ensisijaisesti varustaa vesipohjaisilla lämmi-
tysjärjestelmillä. Jätteiden käsittelyssä on sovellettava 
lisääntyvää kiertokulkuajattelua. Hulevesi on puhdistet-
tava luonnollisella tavalla. Hyvä vesien tila on oltava 
kaiken vedenkäsittelyn tavoite. Teollisuuskiinteistöjä 
rakennettaessa käytössä tulee olla epäpuhtaudet pois-
tava vesijärjestelmä. 

Yleiskaavan tavoitteena on saavuttaa visio ”Kestä-
vän kehityksen Håbossa olet lähellä sekä luontoa että 
suurkaupunkia. Täällä on mahdollista luoda haluttu 
elämänlaatu.” Yleiskaavan  arvioidaan pystyvän myötä-
vaikuttamaan hyvään elämänlaatuun luomalla hyvät eli-
nympäristöt Bålstaan. Idea kestävän kehityksen Håbosta 
saattaa  toteutua tulevaisuudessa.  

Kestävän kehityksen Håbossa olet lähellä sekä luon-
toa että suurkaupunkia. Täällä on mahdollista luoda 
haluttu elämänlaatu.
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