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Muistio
Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry:n ja Lempäälän kunnan välinen keskustelutilaisuus
11.10.2018 klo 15 - 17
Paikalla:

Erkki Häkli, yhteisöpalvelupäällikkö, Lempäälän kunta
Tiia Levonmaa, yhdyskuntajohtaja, Lempäälän kunta
Eero Ruotsila, Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry
Timo Oksjoki, Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry
Martti Lindroos, Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry
Lisäksi yhdistyksen kutsumana alueen asukkaita, joille Ruotsilan Eero
välittää muistion.

Tilaisuuden alussa sovittiin, että Tiia Levonmaa laatii muistion keskusteltavista asioista. Lisäksi
sovittiin, että Levonmaa toimii tilaisuuden puheenjohtajana. Keskusteltavat asiat ovat
asukasyhdistyksen valitsemia aiheita.
Sillanojanlahden venevalkama
Käytiin läpi Sillanojanlahdelle osakaskunnan toimesta rakennettavaa venevalkama-aluetta
rakennusluvan asemapiirroksen kautta. Asukasyhdistys ja alueen asukkaat toivat esiin toiveensa,
että Sillanojanlahden venevalkama alueesta tulisi alue, jonne asukkaat voivat halutessaan mennä
uimaan ja muutoinkin rannalle viettämään aikaa. Parkkialueen aiheuttamaa haittaa toivottiin
lieventävän sillä, että parkkialueen ja omakotitalon väliin rakennettaisiin aita, joka maisemoisi
parkkialuetta paremmin omakotitalon suuntaan. Asukasyhdistyksen toimesta esitettiin kysymys,
että onko myös parkkialueelle olemassa rakennusvalvontaviranomaisen lupa vai koskeeko se
ainoastaan laitureita ja vajaa? Lisäksi alueen asukkaat ja yhdistys toi esille pettymyksensä
prosessiin ja siinä erityisesti alueen asukkaiden ja naapureiden kuulemiseen.
Jatkon osalta asukasyhdistys toivoi, että kunta esittäisi osakaskunnalle suunnitelmien
tarkentamista ja parantamista. Kunta on osakaskunnan osakas ja sillä on sitä kautta mahdollisuus
vaikuttaa osakaskunnan suunnitelmiin. Lisäksi toivottiin, että rakennusvalvonta käy alueella paikan
päällä katselmoimassa tilanteen ja huolehtii, että rakentaminen tehdään rakennusluvan
mukaisesti. Toiveena esitettiin, että yhdistyksen jäsenet ja naapurit pääsisivät mukaan
katselmukselle. Levonmaa totesi, että vie viestiä eteenpäin rakennusvalvontaan, jotta he voivat
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arvioida tilanteen ja suorittaa katselmuksen, mutta katselmukset suoritetaan hakijan ja
viranomaisen välillä, eikä niihin lähtökohtaisesti kutsuta ulkopuolisia.
Asukasyhdistys toi esille, että alueen lisääntyvä käyttö huolestuttaa ja he toivovat
nopeusrajoitusta lahdelle. Levonmaa lupasi selvittää, kenen toimivaltaa on nopeusrajoituksen
asettaminen ja ohjeistaa hakuprosessiin.
Metsänhakkuut Kuokkalan alueella
Asukasyhdistys toi esille, että viime talven Kuokkalan hakkuiden jäljiltä polut ovat yhä raivaamatta
ja hankaloittaa alueiden virkistyskäyttöä. Asukkaille toivotaan parempaa tiedottamista ja
yhdistykselle enemmän lausuntomahdollisuuksia. Lisäksi asukasyhdistys toivoo yleisesti parempaa
huomiota taajamametsien säilyttämiseen ja ylläpitoon. Levonmaa kertoi, että kunnassa on
käynnistymässä taajamametsien selvitys. Lisäksi Levonmaa kertoi, että tulevan talven hakkuista
tiedotetaan viime talvea paremmin asukkaita.
Vesitornin mäki
Asukasyhdistys toivoo valaistusta vesitornin mäkeen sille kohtaa, josta oikaistaan metsän halki
koululle. Polkua käytetään paljon ja valaistus toisi polkua turvallisemmaksi. Keskusteltiin siitä, että
Lempäälän kunta tutkii mahdollisuuden lisätä valaistusta siten, että liikuntahallin pihalta
suunnattaisiin valo polulle.
Pulkkamäki
Yhdistys toi esille pyynnön, että Hakkarin vesitornin pulkkamäkeä pidettäisiin kunnossa kunnan
toimesta. Erkki Häkli totesi, että tuoteturvallisuuslain mukaan kunta on vastuussa alueen
turvallisuudesta, mikäli sinne alueelle mennään tekemään toimenpiteitä. Tällä hetkellä
pulkkamäen turvallisuutta ei voida taata, koska pulkkamäen vastamäki on liian matala. Sen takia
pulkkamäki on suljettu. Edellisenä vuonna ollutta sulkuaitaakaan ei enää laiteta paikalleen.
Pulkkamäelle ei tulla toistaiseksi tekemään mitään toimenpiteitä.
Lempoisten uimarannan pukukopit
Asukasyhdistys esitti toiveen, että Lempoisten uimarannan ulkopukukoppeihin lisättäisiin penkit.
Rannalla käy vanhempia uimareita uimassa, joiden vaatteiden vaihto sujuisi helpommin, mikäli
uimakopeissa olisi paikka, jossa istua.
Kevyenliikenteen väylä
Asukasyhdistys toimitti kuvan Kyrönpalontieltä Keskuskadulle johtavasta kevyenliikenteen
väylästä. Oikopolkua pitkin kulkee kovaa mopoilijoita, joiden kohdatessa kävelijöitä, syntyy
vaaratilanteita. Asukasyhdistys toivoo lisäesteitä kyseiselle paikalle. Levonmaa lupasi, että vie
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asian tiedoksi kunnossapitopäällikölle, mutta todennäköisesti esteitä ei voida laittaa, koska ne
saattavatkin olla vaaraksi, mikäli joku ajaa pyörällä tai mopolla niitä päin.
Kyrönpalontie
Asukasyhdistys toivoi, että Kyrönpalontielle tulisi uusi hidaste. Levonmaa kehotti tekemään
aloitteen, joka kunnassa sen jälkeen käsitellään liikenteen rauhoittamisperiaatteiden mukaisesti.
Keskuskatu
Asukasyhdistys toi esille, että Keskuskadun reunapalte tulisi poistaa. Kadun reunassa kasvaa
ruohikkoa, joka aiheuttaa vesien seisomista tiellä. Näin vesi ei pääse kulkeutumaan ojaan, vaan jää
tielle ja aiheuttaa routavaurioita.
Asukasyhdistys toi lisäksi esille, että Keskuskadulta käännyttäessä Tampereentielle, Keskuskadun
”kääntyminen kielletty” -liikennemerkistä saa sen käsityksen, ettei vasemmalle saisi kääntyä
Tampereentielle. Liikennemerkillä on ilmeisesti tarkoitettu, ettei saa kääntyä paloaseman pihaan,
mutta se on harhaanjohtava. Levonmaa totesi, että asia tarkistetaan ja katsotaan, onko sitä
mahdollista saada selvemmäksi.
Auraus
Asukasyhdistys esitti toiveena, että ensi kauden aurausurakoitsijoita kilpailutettaessa,
tarjouspyyntö tehtäisiin sellaisille auroille, joissa on päätyluukku, joka voidaan sulkea kiinteistöjen
kulkuteiden kohdalla, ettei kulkuteitä aurata tukkoon. Talven aikana käy usein, että auratessa lumi
on suojaista ja jäätyy aamuun mennessä. Tämä aiheuttaa hankaluuksi aamulla töihin lähtijöille
sekä vanhuksille. Levonmaa totesi, että yhdyskuntalautakunta on päättänyt käyttää optiovuoden
eli auraus tullaan ensi kautena suorittamaan samojen urakoitsijoiden toimesta kuin viime talvikin,
mutta Levonmaa vie viestiä eteenpäin ja otetaan asia tarkasteluun ennen seuraavaa kilpailutusta.
Lisäksi asukasyhdistys toivoi, että lunta ei kasattaisi risteyksiin näkemäesteeksi ja kaventamaan
risteysalueita. Harmitusta aiheutti myös se, että usein inva-paikkoja käytetään talvella
lumensäilytyspaikkoina mm. terveyskeskuksen ja hammashoitolan kiinteistöillä. Yhteisesti
todettiin, että näin ei tokikaan saisi olla ja Levonmaa lupasi viestiä asiasta kunnan kiinteistöjen
auraajille.
Ilotulitteet
Keskusteltiin ilotulitteiden käytöstä ja toivottiin, että valtakunnallisia aikarajoitteita
noudatettaisiin.
Hiidentie
Asukasyhdistys esitti toiveen, että Hiidentien asfaltointia ei toteutettaisi.
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Keskustan rantareitit
Asukasyhdistys esitti toiveen, että keskustaan rakennetaan enemmän rantareittejä kaikkien
kuntalaisten käyttöön. Levonmaa totesi, että tämä on tavoitteena kunnallakin ja mm. kanavan
koulun kaavan laatimisen yhteydessä kevyenliikenteen rantareitit on huomioitu.

Muistion kirjasi
Tiia Levonmaa, yhdyskuntajohtaja
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