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Tällä pormestarikaudella on Tampereen talous saatu tasapainoon.  Se on 
ollut koko valtuustokauden tärkein lupaus, jonka olemme pitäneet. Ilman 
koronaiskua ja pääministeri Sanna Marinin hallituksen koronatukia Tam-
pereen talous olisi saatu oikenemaan.  Tampereen vuoden 2020 talous 
olisi ollut ilman koronatoimenpiteitä noin 17 miljoonaa euroa ylijäämäi-
nen.  
   Lisäksi valtuustokauden aikana on investoitu elinvoimaiseen kaupunkiin 
rohkeasti ja pidetty erityisesti huolta lapsista sekä nuorista. 
Euromääräisesti eniten investointirahaa on kulunut päiväkoteihin ja kou-
luihin. Niitä on viimeisen viiden vuoden aikana peruskorjattu ja rakennet-
tu 160 miljoonalla eurolla. 
   Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen peruskorjaamiseen, uudisraken-
tamiseen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen osoitetaan vuosittain yli 
60 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa esimerkiksi Vehmaisten urheilukentän 

Tampereen pohjoisen alueen kehittyminen auttaa kaupunkia etenkin 
vastaamaan pientalojen ja tonttien kysyntään, matkailun kehittämisessä, 
luonnonsuojelualueiden sekä ulkoilureittien luomisessa.  
   Valtuustossa hyväksytty pohjois-Tampereen strategien yleiskaava luo 
edellytykset kehittää kaupunkimme Aitolahti-Teiskon aluetta. Vuosien 
työn jälkeen olemme vihdoin ja viimein ottaneet ison askeleen, jossa 
määritellään kehityksen suuntaviivat. Osa olisi halunnut vapaammin to-
teutettavaa kehitystä, ja osa säilyttää enemmän nykyisellään. Tämä stra-
tegien yleiskaava on huomattavasti parempi kuin nykyinen kaavatilanne ja 
on siksi erittäin merkittävä päätös. Se antaa sysäyksen kasvulle ja alueen 
monipuoliselle kehittämiselle.   
   Vyöhykemallilla vahvistetaan alueita, joissa palvelut ja infra ovat hel-
poimmin saatavilla. Samalla saadaan parannettua olosuhteita, minkä avulla 
palvelut ovat mahdollisia järjestää ja kehittää alueella jatkossakin. Se   
mahdollistaa nykyistä paremmin palvelujen pysymisen alueella.  

Sinä päätät suunnan 
kaltaisia uusia, viihtyisiä ja turvallisia kaupunkiympäristöjä. 
Tulevalla valtuustokaudella on pidettävä talous tasapainossa ja jatkettava 
työllisyyden parantamista. Kaupungin tasapainoinen talous turvaa jatkos-
sakin kaupunkilaisille hyvät peruspalvelut. Veronkorotuksia ei ole tulossa 
ensi vuodelle.  
   Tampere on Suomen vetovoimaisin opiskelukaupunki. Se rakentuu 
monipuoliselle työpaikkatarjonnalle, hyville kulkuyhteyksille, sujuville 
palveluille, laajalle kulttuuri- ja tapahtumatarjonnalle, joka kaipaa tukitoi-
mia koronan jälkeen ja virkeälle elinkeinoelämälle, jonka keskiössä  on 
opiskelukeskittymämme, jossa noin 50 000 nuorta aikuista opiskelee 
ammattiin toisella ja korkeakouluasteella. 
   Tulevaisuuden Tampere rakennetaan yhdessä. Siksi on ensiarvoisen 
tärkeää äänestää tulevissa kuntavaaleissa. 

Lauri Lyly 
pormestari 

 

Pohjoinen kehittyy ja kasvaa 

   Myös näiden vyöhykkeiden ulkopuolella olevien tilanne kohenee ny-
kyisestään, koska kaava selkeyttää tilannetta. Strategisen yleiskaavan 
uudet mahdollisuudet antavat valtavasti madollisuuksia. Kaava mahdollis-
taa huomattavan määrän uudisrakentamista. Viime vuosina asuinraken-
nuspaikkoja on myönnetty noin 10-15 kappaletta vuosittain. Lomara-
kennuksen käyttötarkoituksen muutoksia asumiseen on nyt avattu 869 
kappaletta.  
   Nykyinen kaavavarantokin on hyvä. Omakotitontteja on esimerkiksi 
200 kappaletta Terälahden, Teiskon, Kapeen, Kämmenniemen ja Velaa-
tan alueilla. Käyttötarkoitusmuutoksissa ja vapaissa tonteissa on nyt 
valtavasti käyttämätöntä potentiaalia.   
   Alueen rakentumisen kehittymistä seurataan vuosittaisen raporttien 
avulla. Niiden avulla pääsemme linjaamaan myöhemmin, mikäli tarvetta 
tulee. Nyt otettiin ensimmäinen askel.  

Lauri Lyly 
pormestari 

vainnoivat vesistönsä tilaa ja tilan muutoksia. Osakaskunnissa on paljon 
hiljaista tietoa, josta on hyötyä, kun kotimainen kalastonhoito ja kalastus 
on lähtenyt kovaan nousuun.  
  Vapaaehtoistyö on välttämätöntä, kaikkeen ei voi löytyä julkista ra-
hoitusta. Kolmas sektori herättää viranomaisia huomaamaan työn koh-
teita ympäristössä, ihmisissä ja luonnossa. Hyvinkin pienillä taloudellisilla 
avauksilla voidaan saada paljon aikaan. 
   Yksi esimerkki on lapsi- ja nuorisosirkustoiminta. Kaksikymmentä 
vuotta sitten Sorin Sirkus sai uudet tilat ja nykyinen toiminta on am-
mattimaista. Sirkustaiteen perusopetus ja esitykset ovat merkittävä lisä 
Tampereen kulttuuriin ja lapsi- ja nuorisotyöhön. Heidän ja muun kult-
tuuriväen selviämiseen meidän tulee kiinnittää huomiota. Yhteisöt 
voivat panna pystyyn pienkeräyksiä haluamiensa yleishyödyllisten koh-
teiden hyväksi. Kansan karttuisa käsi on tallella. Muistetaan myös Messu-
kylän seurakunnan yhteisvastuukeräys. 
   Huomatkaa, että Koillisen syyskarnevaalit järjestetään 9.-12.9.21 
Tavoite on tehdä tästä perinne. Pohjois-Tampere on mukana kuten aikai-
semminkin. Katsotaan, innostuvatko kangasalalaiset naapurit?  

Pidetään huolta luonto- ja kulttuurikaupungistamme. 
Sirpa Kuusela 

yrittäjä, eläkeläinen, Koillisviestin päätoimittaja 

Tiedottamista ruohonjuuritasolta. Mediatiedot: Koillisviesti kevät 2021, tiedote, joka sisältää myös Vehmaisten Sanomien viidennen vuosikerran 
numeron 2/2021.  Kaksi tiedotetta yhdistettiin niukan mutta järkevän resurssoinnin takia. 
Kannen kuva Aunessilta, Kämmenniemi, kuva Senja Larsen, Mavic Pro -drone, heinäkuu 2018. Lämmin kiitos Senjalle hienosta kuvasta. 
  
Kustantaja Fidaros Oy päätoimittaja, ilmoitusmyynti, juttuja ja haastatteluja ja taitto Sirpa Kuusela, 040 739 0957.  
Koillisviesti on julkaistu vuosina 2018 ja 2019 Koillisen syyskarnevaalin tiedotteena. 
Vehmaisten Sanomissa Vehmaisten Urheilijat ry ja kaupunginosayhdistys Tampereen Vehmainen Seura ry sekä Vehmaisten osakaskunta tiedottavat toiminnastaan. 
Kukin kirjoittaja vastaa artikkelinsa sisällöstä. Päätoimittaja on pyytänyt sekä valinnut kirjoittajat ja aiheet. 
 
Kiitos mukana oleville ilmoittajille siitä, että meillä on mahdollisuus tiedottaa ja rakentaa yhteistyötä ja tapahtumia ruohonjuuritasolla.  
Painopaikka Punamusta, Tampere toukokuu 2021, painos 22.000 kpl. Ilmestymispäivä keskiviikko 26.5.2021.  
Jakelusta vastaa Tampereen Ykkösjakelu Oy,Tamperelaisen jakelualueella Pohjois- ja Koillis-Tampereella, Vatialassa ja osin Kaukajärvellä. Jaetaan postin välityksellä 
Velaattaan. Tiedotetta ei jaeta mainoskieltolaatikoihin. Tiedotteita on saatavilla Vehmaisten K-marketilta, Koilliskeskuksen kirjastosta sekä muutamilta ilmoittajilta. 
Vastuu mahdollisesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan.  
 
Huomaa: Ehdokkaat maksavat itse vaalimainoksensa tai osuutensa siitä,  
tai maksaja on ehdokkaan tukiryhmä, jollei ilmoituksessa ole toisin mainittu.  

Koillisviesti päätettiin valjastaa tällä kertaa vaaleja varten. Mukana on yli 
viisikymmentä aktiivisesti vaaleissa mukana olevaa kuntavaaliehdokasta, 
joihin kannattaa tutustua perusteellisesti. Kaksi heistä on kangasalalaista, 
joten huomio Vatialan väki. 
  Koillisviestin jakelusta tehtiin laaja Teiskosta Vehmaisiin. Mukana ovat 
myös Vatiala ja osa Kaukajärveä. Syynä on tarve tiedottaa erityisesti 
Vehmaisten Urheilijoiden aktiivisesta toiminnasta ja Kaukajärven hyväksi 
yhdessä -hankkeesta vaaliehdokkaiden viestien lisäksi.    
  Vehmaisten Urheilijat huolehtii erinomaisella otteella lasten kesäi-
sestä liikunnasta, nuorten urheilijoiden valmentamisesta ja nuorten työl-
listämisestä kesän aikana. Urheiluseuraa kannattaa tukea, koska rahaa on 
niukasti. Pitkäjänteinen, pian sata vuotta kestänyt työ kantaa hedelmää. 
Kunnostettu Vehmaisten urheilukenttä on merkittävä paikallinen etu. 
  Kaukajärven tilaa on seurattava. Pyrimme herättämään viranomaiset 
ja asukkaat huomaamaan, että Kaukajärvi on vaarassa. Meidän on varjel-
tava sitä pientä, hitaasti vetensä vaihtavaa, kirkasvetistä järveä, meidän 
timanttiamme hulevesiltä, joita tulee laajenevan rakennetun ympäristön 
hulevalumina jopa suoraan järveen imeytymättä. 
  Järvet ovat kansallista luontopääomaa, jota hoidetaan usein niukoin 
resurssein osakaskunnissa. Mukana ovat vapaa-ajankalastajat ja harrasta-
jat. Tämä talkootyö ei tilastoidu. Osakaskunnan istuttavat kalaa, ha-

Tampereen järvet ovat kansallista luontopääomaa 
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Timo Hanhilahti kirjoitti seuraavaa_____________________ 
””Kuinka joku saa asua täällä”, huudahti nuori kaupunkilaisvaltuutettu 
nähdessään teiskolaista kylämaisemaa. 
   Teisko on herättänyt paljon tunteita sen kohta viisikymmentä vuotta, 
kun entinen kunta on kuulunut Tampereeseen. Aitolahti liittyi jo edelli-
sellä vuosikymmenellä, 60-luvulla. 
   Tampereen maine siitä, miten kaupunki kohtelee maaseudulleen ra-
kentamista, on laajasti tiedossa. Linja on säilynyt samana riippumatta 
siitä, onko kaupunkia johdettu sinisestä vai punaisesta kulmahuoneesta. 
Jokaisella, joka on itse ryhtynyt rakennushankkeeseen, on oma tarinansa 
kerrottavanaan. Sekin tiedetään, että kuntarajan ylittäminen suuntaan tai 
toiseen muuttaa asenteet, tulkinnat ja kuntamääräykset. 
   Viime aikoina on näkynyt mielipiteitä, että rakentamista on jarrutetta-
va, koska ei ole riittävää infrastruktuuria. Historian saatossa olleet infra-
hankkeet eivät ole kaatuneet rahan puutteeseen vaan siihen, että sitä 
olisi seurannut asuntotuotanto ja ainakin jonkin määräinen maalle muut-
taminen. Kiikkistensalmen silta, puhtaan veden putkistot tai viemärit 
Kämmenniemestä kaupunkiin, Polsosta Terälahteen ja kirkon seudulle 
eivät jääneet rakentamatta rahan puutteen vuoksi, vaan siksi, että hank-
keet olisivat tuoneet lisää asukkaita. Tampereen viimeinen kaupunginjoh-
taja kertoi asian myös avoimesti kaupunginvaltuustolle. 
   Sipilän hallitus avasi mahdollisuuden muuttaa loma-asunto pysyväksi 
kodiksi. Tampere on nähnyt paljon vaivaa siihen, ettei lakimuutos tulisi 
voimaan omalla maaseudullaan. Kaupunginvaltuuston enemmistö hyväk-
syi ponnen, jonka mukaan tehdään laaja selvitys loma-asuntojen muutta-
misesta pysyviksi asunnoiksi. Pisimpien arvioiden mukaan selvitystyö voi 
kestää kymmenen vuotta. Ja sinä aikana lain suomaa mahdollisuutta ei 
tarvitse ottaa huomioon. 
   Matkan varrelle on mahtunut myös kohtuullisen hyviä tuloksia. Teisko-
Aitolahden alueelle 80-90 luvuilla aikaansaatu rantayleiskaava oli proses-
sina esimerkillinen ja tuloksiltaan kohtuullisen hyvä. 35 vuoden takaisiin 
tietoihin perustuva kaava on luonnollisesti jo vanhentunut kiireellisesti 
uusimisen tarpeessa. 
   Kyläkaavojen liikkeellelähdössä oli aikanaan aktiivisessa ja tärkeässä 
roolissa kaupungin kaavoitusinsinööri, jonka opastuksella ja asukkaiden 

Teisko herättää tunteita_______________ 
Timo Hanhilahti on seurannut Teisko-Aitolahden yleiskaavoitusprosessia pitkään.  
Vilhartti Hanhilahti, Timon poika, on myös vihkiytynyt hyvin Pohjois-Tampereen strate-
giseen yleiskaavaan. Pyysin heiltä kannanottoja ja haastattelin myös muutamia muita 
paikallisia ja aiheeseen paneutuneita. Paikallisten palaute ei ole kovin hyvä, vaikka positii-
vistakin todettiin. Tampere on kaupunkina mahdollistaja. Teisko-Aitolahdessa niitä mah-
dollisuuksia olisi useille perheille ja mökkiläisille, jopa uusille tamperelaisille veronmaksa-
jille.  Olisiko syytä olla oikeudenmukaisempi ja väljentää määräyksiä ja pysyä sillä arkisel-
la tiellä, jolla onnellisten Tamperetta rakennetaan? Olisiko syytä sittenkin tutkailla  
dynaamista kaavoittamista ja ”orgaanista” rakentamista? Teiskoon syntyy  mäkitupalais-
ten kyliä, joissa omalle tontille, suuremmalle tai pienemmälle, saa rakentaa vapaammin,  
jossa kaikkia pintoja, ikkunamalleja, kattokulmia ja tiilenpäitä ei tiukasti ennalta ohjata 
— voisikohan siitä tulla Teiskola tai Aitola — uusi Pispala?    Jutun kokosi Sirpa Kuusela 

aktiivisuudella syntyi useita kyläkaavoja. Valitettavasti keskeneräisiä kylä-
kaavoja ei sittemmin enää jatkettu. 
   Kymmenen vuotta sitten valmistui merkittävä ja laajapohjaisesti val-
misteltu ”Tampereen kaupungin maaseutuohjelma 2020”. Se valmistel-
tiin asukkaiden ja virkahenkilöiden yhteistyönä ja hyväksyttiin kaupungin 
luottamuselimissä. Jos jokin asia näyttää liian hyvältä, niin kai se sitä on. 
Maaseutuohjelman, kuten niin monen maaseutuhankkeen kohtaloksi 
koitui pölyn kerääminen tutussa mapissa rivin päässä.” 
 
Kaupunginvaltuutettu Vilhartti Hanhilahden mukaan kaavan valmiste-
lu eteni lupaavasti. Paikallisia kuultiin useaan otteeseen. Lopputulema oli 
kuitenkin pettymys, sillä alueen rakentamista ja ihmisten oikeutta käyt-
tää omaa maataan haluttiin rajoittaa. Hyväksytyllä ponnellakaan ei ollut 
ohjaavaa vaikutusta. 
   Facebook-sivuillaan hän purkaa tuntojaan "Kaavan suurimmat ongel-
mat olivat, ettei rakentamisen mitoitusrajoitusta haluttu parantaa kuin 
merkityksettömin hienosäädöin. Kaavaan oltiin piirretty rakentamista 
keskittävät vyöhykkeet, mutta niiden muodostumisen perusteet olivat 
paikallisten kannalta katsottuna omituisia ja ne rikkoivat alueen kulttuuri
-historiallista käsitystä asutuksen sijoittumisesta. Myös vapaa-ajan asun-
tojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi rajattiin vain näiden vyöhykkei-
den sisään. Vuodesta 2017 on Suomessa lainvoimalla mahdollistettu 
kesämökkien muuttaminen pysyviksi asunnoiksi kun ne ovat teknisesti 
riittäviä." 
   Lautakunnassahan äänet menivät tasan ja puheenjohtajan, apulaispor-
mestari Aleksi Jäntin ääni ratkaisi. Asia nuijittiin valtuustossa lisättynä 
Kokoomuksen ponnella. 
   Vilhartti kirjoittaa pettyneenä, että parin vuoden työ valui siis aikalailla 
hukkaan ja teiskolaisten tilanteeseen ei saatu merkittäviä parannuksia. 
”Kaikki tämä oikeastaan vain siitä syystä, että tahtoa asiaan ei löytynyt 
muista puolueista syystä jos toisesta. Mikäli näitä yleiskaavoja valmistel-
laan 40 vuoden välein, voisin siis seuraavan kerran vaikuttaa siihen kun 
olen yli 70-vuotias. Se pistää ajattelemaan.  Varmasti joku muu on koke-
nut nämä samat tapahtumat toisella tavalla, mutta tämä nyt oli yhden 
teiskolaisen maanomistajan näkökulma.” 

Keskustelin Teiskolaiset-fb-sivun ylläpitäjän Jani Moision kanssa. Sivuilla 
käytiin vilkasta keskustelua, joka savusi tyytymättömyyttä 19.4.2021 
tehtyyn päätökseen.  Jani Moisio totesi toivoneensa, että kaava-alueen 
ulkopuoliset rakentajat saisivat rakentaa vapaammin omalle maalleen 
pelkällä ilmoituksella ja rakennusluvalla. Hänen mielestään väljyys tulisi 
sallia. Nyt edellytetään suunnittelutarveratkaisua, joka maksaa paljon ja 
sen uusinta myös maksaa, jos rakentaminen ei etene.   
   Terälahtelainen Matti Järvinen huomautti, että heikoin kohta yleis-
kaavassa on se, ettei se koske koko pohjoisen Tampereen aluetta. Asiat 
ja ongelmat jäivät entiselleen, koska lievennykset tulivat vain vyöhykkeil-
le. Rakennuslaki antaa paljon mahdollisuuksia, joita Tamperekin voi aktii-
visemmin käyttää rajoitusten sijaan. Suunnittelutarvekartoitus maksaa ja 
hidastuttaa ja usein rakennuslupaprosessikin on hidas. Siksi hyvä asia on, 
että toteutus voidaan aloittaa nopeasti ja joustavasti nyt määritellyillä 
vyöhykkeillä. Tarvitsemme asukkaita. Täällä tyydytään vähäisempiin pal-
veluihin. Väestökehitys paranee, kun lapsiperheitä muuttaa alueelle ja 
korona-aika on osoittanut, että täällä asutaan. Paikallisen näkökulmasta 
vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakiasunnoiksi edes vyöhykkeillä on 
hyvä.  Onneksi Tampere sallii asua myös vapaa-ajan asunnoissa.  
   Kiinteistöasiantuntija Miika Bucktman tiivisti, että oikeastaan nyt 
määritelty yleiskaava ei ole strateginen, vaan siitä tehtiin liian yksityis-
kohtainen ja jopa tarkoissa merkinnöissä tehtiin virheitäkin. ”Hyväksytty 
yleiskaava on eriarvoistava.” Hän toteaa, että Teiskon alueella on val-
miiksi laadukkaita mökkejä ja tarpeita muuttaa vapaa-ajanasunto vaki-
asunnoiksi vyöhykkeiden ulkopuolella. ”Isoa painetta ei ole, homma ei 
räjähdä käsiin.” Korkealaatuisten ja asumiskelpoisten mökkien omistajina 
on myös muita kuin tamperelaisia ja mökeillä oleskellaan jo pitkiä aikoja.  
  Bucktman muistutti, että koulukyydityskulut ovat pieni kaupungin kulu, 
kun tiedetään ja tajutaan se, että laajalla alueella asukkaat kustantavat 
pääosin itse ifrastruktuurin rakentamista ja ylläpitoa – tiestöt, vesi- ja 
jätevesijärjestelmät sekä tietoliikenne. Ne hoituvat kaupungin pienellä 
tieavustuksella ja esimerkiksi tietoliikenteen rakentaminen osittain myös 

valtion avustuksella. Kylien asukkaat hoitavat näitä hankkeita itse eivätkä 
rasita kaupungin hallintoa eikä paljon budjettiakaan.  
   Hyvänä asiana Kämmenniemen asukas Kirsi Kaivonen totesi, että 
pitkään valmisteltu strateginen yleiskaava ja sen ohessa hyväksytty ponsi 
tuo pohjoiselle alueelle lisää mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Kaavan 
palauttaminen olisi jarruttanut alueen kehittämistä vuosia jopa yli kym-
menen vuotta. Tarvitsemme kuitenkin alueelle lisää asukkaita ja elinvoi-
maa, jotta jo olemassa olevat palvelut säilyvät ja että saisimme mahdolli-
sesti myös uusia avauksia läpi. Kaivonen jatkaa, että kaavan hyväksynnäs-
tä on tullut palautetta puolesta ja vastaan, kuten kaikista isoista päätök-
sistä suuressa kaupungissa. Keskustelu on hyvästä ja sitä pitää ollakin. 
Harmittaa toki kaikkien niiden kuntalaisten puolesta, jotka kokevat, 
etteivät tulleet asiassa kuulluksi.  
  Kaupunginvaltuutettu ja yhdyskuntalautakunnan jäsen Matti Höyssä 
kertoi, että Teiskon yleiskaava oli iso ponnistus. Lopputulos on saanut 
arvostelua, kuten kaikki näin suuret hankkeet. Olisi ollut kuitenkin vas-
tuutonta palauttaa se uuteen valmisteluun hamaan tulevaisuuteen. Yleis-
kaavassa on kuitenkin paljon hyvää Teiskon rakentamisen ja elinkeinojen 
kehittämisen kannalta. Hyvä myös, että saatiin avattua loma-asuntojen 
muuttaminen pysyvään käyttöön. Opiksi otettavaa on tietysti, että vuo-
ropuhelua pitää aina vain kehittää. Teisko on myös nähtävä elinvoimaise-
na, eikä suojelukohteena. Turhia suojelukohteita ei saa kaavoihin tulla. 
Näiltä osin kaavoituksessa vuoropuhelukin on hyvä, sillä asukkaat tietä-
vät historian yllättävän hyvin. Hän jatkaa - jatkoa ajatellen tärkeää on, 
että yleiskaavaan meidän ehdotuksestamme tullut ponsi rantojen ja haja-
asutusalueiden kiinteistöjen muuttamisesta pysyvään käyttöön selvite-
tään. ”Tätä minä haluan erityisesti valvoa. Koska se todellisuudessa on 
kokoomuksen käsissä”.    
Teiskolainen Sirpa Pursiainen totesi, että strategia paransi tilannetta 
aikaisemmasta, esimerkiksi matkailu tuli kaavaan, Maisansalon tärkeä 
luontokohde merkattiin virkistysalueeksi ja pyöräreittejä merkattiin, 
mutta rakentamista olisi kuitenkin pitänyt sallia vielä enemmän.       

https://www.tampere.fi/tiedostot/y/SLb5DzgAL/PohjoisTre_tark_ehdotus_Kartta1.pdf
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Tampereella on luksusongelma. Olemme yksi Suomen har-
voista kasvukeskuksista, ja tulijoille rakennetaan kiivaasti uusia 
asuntoja ja palveluja. Se on hienoa. Vaikka tahti on kova, asuin-
ympäristön viihtyisyys ei kuitenkaan saisi unohtua. ___________ 
 
   Kaikilla arkkitehtuurin tyylisuunnilla on arvonsa, ja ne kaikki sopivat 
Tampereelle. Niiden arvo ilmenee kuitenkin juuri moninaisuudessa. Sille, 
joka pitää 1970-luvulla yleistyneestä elementtiarkkitehtuurista ja har-
maasta betonista, on Tampereella paljon valinnanvaraa. Sitä on lähes 
kaikkialla. Se on ollut vallitseva tyyli 50 vuotta. Olisiko nyt aika monipuo-
listaa kaupunkikuvaa? 
   Erilaisia värisävyjä on valtava määrä. Myös julkisivumateriaaleja on 
monia. Entä jos laitettaisiin harmaa betoni tauolle ja annettaisiin välillä 
vuoro värikkäille tiilisille, rapatuille ja puisille julkisivuille? 
   Ajatusta voisi viedä ehkä vielä askelen pidemmälle. Mitä jos vähäksi 
aikaa luovuttaisiin myös pelkkien suorakulmien ja kuutioiden arkkiteh-
tuurista? Kovin moni tuskin harmittelisi, jos Tampereen kaupunkikuvaan 
taas ilmestyisi kaarevia muotoja, lisää harjakattoja ja julkisivuja, joissa on 
vaikka erkkereitä antamassa rytmiä. 
   Se, millaisia asuntoja ja minkä näköisiä taloja kaupunkiin rakennetaan, 
on poliittinen kysymys. Viime aikoina Tampereella uusista asunnoista 80-

90 prosenttia on ollut pieniä yksiöitä ja kaksioita. Vasta äskettäin kau-
punki alkanut vaatia rakennuttajia tuottamaan myös perheasuntoja. Sa-
malla tavalla monipuolisuutta pitää vaatia arkkitehtuurissa. Jos päätösval-
ta annetaan rakennusyhtiöille, estetiikka saa väistyä kustannustehokkuu-
den tieltä. 
   Arkkitehtonisesti onnistuneilla uusilla alueilla, kuten osissa Vuoresta, 
rakentamista onkin ohjattu tiukoilla asemakaavamääräyksillä. Samanlai-
nen ohjaus on otettava käyttöön kaikilla asuinalueilla niin keskustassa 
kuin esikaupungeissakin, missä suurin osa tamperelaisista asuu. 
   Kaupunkikuva on meidän kaikkien yhteinen. Siksi pitäisi miettiä myös 
sitä, miten kaupunkilaiset voivat vaikuttaa siihen, miltä heidän ympäris-
tönsä näyttää. Helsingissä asukkaat voivat kommentoida joitakin arkki-
tehtien suunnitelmia. Göteborgissa on annettu kuntalaisten äänestää eri 
vaihtoehdoista kaupunkikuvallisesti tärkeissä kohteissa. Tätä voisi harkita 
Tampereellakin. Göteborgilaiset pitivät klassisesta arkkitehtuurista 
enemmän kuin modernista. Olisi hauska nähdä, miten tamperelaiset 

äänestäisivät. 
  Kaupunkisuunnittelun 
tavoitteeksi voisi ottaa, 
että kun tamperelainen 
etsii asuntoa – joko vuok-
ra- tai omistusasuntoa – 
hänellä on todellista valin-
nanvaraa. Se tarkoittaisi 
sitä, että kaikissa kaupun-
ginosissa olisi tarjolla sekä 
sinkku- että perheasuntoja 
erityylisissä ja erivärisissä 
taloissa.’ 
 

 
Jouni Sirén 

varavaltuutettu,  
yhdyskuntalautakunnan 

jäsen 

Aitoa valinnanvapautta asunnonetsijälle_______________________ 

Meidän ”rajavyöhykkeellämme” Kangasalan puolelle vaivihkaa 
siirtymisen tunnistaa parhaiten siitä että vieressä on yhtäkkiä 
vaikkapa Liutun uimaranta tai Linkosuon leipomo. Siinä missä 
kuntarajoilla ei passia kysellä, monet asiat ovat jo luonnostaan 
yhteisiä. Siksi kaupunkiseudun kuntien yhteistyö on varsin  
tärkeää.  
   Hyvä esimerkki tästä löytyy Tampereen kantakaupungin yleiskaavasta, 
jonka hiljattain hyväksyimme. Holvastin ja Vehmaisten rajalle merkitty lähi-
junapysäkki on osa toimivaa seutuyhteistyötä. Kun se mahdollistaa lähiju-
naliikenteen kaltaisen merkittävän hankkeen, Tampereen itäisistäkin kau-
punginosista päästään toivottavasti tulevina vuosina nopeasti 
junalla myös keskustaan. 
   Kunnat tekevät yhteistyötä myös asumisen suhteen. Vuorek-
sen osayleiskaava synnytti Lempäälän kanssa kokonaan uuden 
kaupunginosan. Samalla tavoin rakennettiin Kangasalan kanssa 
Ojala-Lamminrahkan alue, joka tuo Tampereelle hyviä pientalo-
tontteja. Aivan lähiympäristössämme Tampere on ollut neuvot-
telemassa myös Saarenmaan vireillä olevasta osayleiskaavasta, 
johon nyt paljon keskustelua herättänyt Kaukajärven itäpään 
Kuuselantien asemakaava nojaa. Kaavaan suunniteltu ranta-
asuminen ja liikennejärjestelyt ovat tekemässä merkittävää muu-
tosta alueelle. 
   Kuuselantien asemakaava rajautuu Tampereen puolella kaa-
voittamattomaan alueeseen, joka on ohjeellista keskuspuistover-
koston kehittämisaluetta. Tampere on edellyttänyt mahdollisuut-
ta lausua Kuuselantien asemakaavaluonnoksesta, joten keskuste-
lua tullaan varmasti käymään. Myös ympäristönsuojelu on usein 
mukana neuvotteluissa mm. hulevesien osalta. Erittäin tärkeä 
yhteistyön muoto on luonnonsuojelualueiden perustaminen, 
jossa kuntayhteistyö on usein suuressa roolissa.  
   Kuntien välinen yhteistyö on siis maankäytössä ja kaavoituk-
sessa varsin laajaa, mutta toisinaan pohdin yhteistyön mahdolli-
suuksia kaupunkiympäristön kehittämisessä. Kunnat käyvät toki 
keskustelua rajanaapureina olevien lähiöiden kehittämisestä ja 
palveluiden laajenemista yli kuntarajojen pidetään yleisesti tavoi-

teltavana kehityksenä. Mutta millaisiin palveluihin yhteistyötä voisi lopulta 
viedä? Esimerkiksi lähileikkipuistojen säilyttämisestä kamppaillaan silloin 
tällöin. Saavutettaisiinko aivan uudenlaisia hyötyjä, jos kaksi kuntaa raken-
taisi ja kehittäisi vaikkapa rajavyöhykkeen leikkipuistoja tai virkistysalueita 
yhdessä?  
   Yhteisöllinen ”kahden kunnan puisto” eri-ikäisille sopivine toiminta- ja 
virkistysmahdollisuuksineen olisi kiinnostava konsepti. 
 

Erik Lydén 
varavaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan jäsen 

Kuntayhteistyö kannattaa _________________________________ 

Kuvia Göterborgin voittajakokonaisuudesta. https://www.okidokiarkitekter.se/ 

Kuva Erik Lydén: Kaukaniemen aamuaurinko ja satunnainen sauvakävelijä.  
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Tampereen Teiskossa toimiva kyläyhdistys Terälahden Seutu ry rakennuttaa 
valokuituverkon Terälahden ympäristöön. Alueella on kärsitty kuormittuneista 
yhteyksistä etenkin viimeisen vuoden aikana, kun asukkaat ovat työskennelleet 
ja opiskelleet kotonaan. Myös osa alueen lukuisista kausiasukkaista on työsken-
nellyt loma-asunnoltaan käsin. _______________________________________ 
 
  Valokuituverkon ansiosta yhteydet paranevat, ja verkko mahdollistaa tiedonsiirron alueella 
myös tulevaisuudessa. Pitkien välimatkojen maaseutualueella 5G-verkosta ei ole apua, koska 
sen kantama tukiaseman ympärillä on niin lyhyt. 
  Valokuituverkkoa rakennetaan reilulle sadalle määräaikaan mennessä sitoutuneelle liittyjälle 
postinumeroalueilla 34260 ja 34270, jotka sijoittuvat Teiskon alueen pohjoisosiin. Verkon 
kaivuutyöt ovat jo alkaneet, ja tavoiteaika hankkeen valmistumiselle on elokuussa 2022.  
   Jälkiliittyjiä toivotaan vielä ennen kesää runsaasti, myös alueen vapaa-ajan asukkaista. Jälki-
liittyjien sitoumukset tehdään lomakkeella, jonka voi ladata verkkosivulta www.teisko.net. 
Verkkoa voidaan jo tällä tietoa laajentaa osalle jälkiliittyjistä, mutta osin harvaanasutulla alu-
eella jälkiliittyjistä päätetään tapauskohtaisesti. 
  Terälahden alueen valokuituhankkeen mahdollisti Manner-Suomen maaseutuohjelman ke-
hittämisohjelman tuki, jota yhdistys haki maaliskuussa 2020. Myönteinen tukipäätös saatiin 
ELY-keskukselta maaliskuussa 2021. 
Valokuituhankkeen selvittelytyö on edellyttänyt runsaasti työtunteja yhdistyksen jäseniltä, ja 
työ tulee jatkumaan koko hankkeen ajan. 
  ”Tällä tavoin asioita hoidetaan maaseudulla. Valokuituhankkeet lähtevät liikkeelle vain tal-
kootyöllä”, toteaa Terälahden Seudun puheenjohtaja Matti Järvinen. 
 
Tehokasta yhteistyötä 
Hankkeen kokonaiskustannuksia vähentää se, että noin 70 % verkosta rakennetaan yhteis-
kaivuuna Tampereen Sähköverkon kanssa sen siirtäessä alueella ilmajohtoja maahan.  
  Terälahden Seutu ry toimii valokuituhankkeen rakennuttajana. ElmoNet Oy (entinen Poh-
jois-Hämeen Puhelin Oy) vastaa varsinaisesta rakentamisesta, verkon ylläpidosta ja huollosta 
sekä tarjoaa verkkopalveluita. 

Kyläyhdistys rakennuttaa valokuituverkkoa  

Teiskon Terälahteen 

Terälahden Seutu Ry:n Matti Järvinen ja ElmoNet Oy:n 

toimitusjohtaja Juha Ahoniemi allekirjoittamassa valokuitu-

sopimusta 16.3.2021. 

1. Toimiiko palovaroittimet, onko niitä riittävästi?  
Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset 
ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon 
jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään 
yksi palovaroitin. Palovaroittimien toimintakunnon testauksen ja patte-
rien vaihtamisen laiminlyöminen on ainoastaan oman turvallisuuden uh-
kaamista. 
2. Näkyykö talonumero?  
Talon numeron näkyminen voi tuntua vähäpätöiseltä asialta itselle, mutta 
hätätilanteessa se voi säästää elintärkeitä sekunteja ja minuutteja, kun 
osoitemerkintä on selkeä ja talonumero näkyy esteettä kadulle.  
3. Onko nuohous hoidettu?  
Tulisijan nuohoamattomuus on yksi keskeisimpiä syitä asuinrakennuksien 
tulipaloille. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa on nuohot-
tava vuosittain ja loma-asunnoissa kolmen vuoden välein. Nappaa  
nuohoustodistus nuohoajalta talteen, sillä osoitat pelastusviranomaisel-
le   hoitaneesi velvoitteesi asianmukaisesti!  
4. Osaatteko toimia hätätilanteessa?  
Osaako kaikki asukkaat toimia hätätilanteessa, oletteko pohtineet, miten 
pelastaudutaan hätätilanteessa? Pelastautumisteitä tulisi olla useampia. 

Etukäteen harjoittelu vähentää hätääntymistä tositilanteessa ja nopeut-
taa oikeassa tilanteessa pelastautumista. Alkusammuttimien  
(käsisammutin, sammutuspeite) käytön opettelu voi sammuttaa palon jo 
alkutekijöissään.  
Pistetään kodin turvallisuusasiat kuntoon!  
Ps. Tiesitkö, että Vehmaisissa on toiminut aikoinaan myös oma vpk?  
 

Mira Leinonen 
Tampereen Vehmainen Seura ry, hallituksen jäsen 

 
PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS 
KUNTALAISTEN OHJAUS JA NEUVONTA  
Arkisin klo 8.30 - 12.00  Päivystävä palotarkastaja p. 040 716 7766 
 
Some-palotarkastaja Perttu Mukkala (Facebook): 
https://www.facebook.com/perttupalotarkastaja 
Some-palotarkastajalta voit kysyä kaikkea paloturvallisuuteen liittyvää tai 
vaikka kutsua hänet mukaan taloyhtiösi omaan turvallisuusryhmään 
Facebookissa. Johtava palotarkastaja Perttu Mukkala on talomme 
todellinen ammattilainen ja auttaa mielellään sinua kaikissa paloturvalli-
suuteen liittyvissä kysymyksissä.         pirkanmaanpelastuslaitos.fi 

Lyhyt kertaus kodin turvallisuudesta________________________  

Poikain Parhaat -tuotteet valmistetaan 
käsityönä Vehmaisissa. 

Poikain Parhaat – elintarvikeyritys Vehmaisissa 

Vehmaisissa toimii uusi elintarvikeyritys, joka löysi suomalaiset raaka-aineet ja kehitti niistä upeita, 
kysyttyjä tuotteita. Ensimmäinen erä, 1300 glögipulloa, tuotettiin ja myytiin yrityksen perustamis-
vuonna 2016. Nuorta yritystä vetää Nikolas Jokisalo. Yrityksen liikevaihto kasvaa reippaasti 
vuosittain ja tänä vuonna ylitetään miljoonan euron raja. Toiminnan kasvaessa yritys muutti uusiin 
suurempiin tiloihin, jotka löytyivät Vehmaisista Rasulankadulta.  
   Yrityksen tuotteet vastaavat hyvin tämän päivän kuluttajien kysyntään. Mahdollisimman paljon 
kotimaista ja paikallisesti tuotettua, muitakin kuin marjoja. Tehdas rakentuu ja kasvaa Vehmaisissa 
– investointeja tehdään reippaasti, mutta järjellä. Nuoren yrityksen intoa on mahtava seurata. 
Kahden nuoren miehen perustama yritys työllistää tällä hetkellä lähes 20 työntekijää.  
   Poikain Parhaat on ollut usein mukana Vehmaisten koulun joulumyyjäisissä. Kuinkas muuten-
kaan, koska juuret ovat Vehmaisissa ja koulu tuttu. Nikolaksen äiti Tuire Jokisalo on kannusta-
nut ja tukenut nuoria yrittäjiä, ja on edelleen tärkeä tuki yritykselle. 
   Useissa kaupoissa näkee Poikain Parhaat -tuotteita, joissa on raikkaat etiketit. Rasulankadulla 
sijaitseva tehtaanmyymälä on avoinna lauantaisin klo 10-16.            SK 

http://www.teisko.net
https://www.facebook.com/perttupalotarkastaja
http://pirkanmaanpelastuslaitos.fi/
https://sirpapursiainen.com/
https://www.facebook.com/UllaKampmanTampereenKaupunginvaltuusto/
https://sdp.fi/fi/kuntavaalit/?ehdokas=AnneliKivist%C3%B6-Tampere
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Tampereen kaupungin talous on ollut alijäämäinen kaikki pormestarikau-
det, yli 10 vuotta.  Käyttötalousmenot ovat suuremmat kuin tulot. Por-
mestarit ovat antaneet politiikalle kasvot, mutta taloutta eivät ole saa-
neet kuriin. Viime vuosi oli kuitenkin poikkeus, kun valtion korona-
avustukset olivat niin suuret, että kaupunki teki noin 60 miljoonan ylijää-
mäisen tilinpäätöksen.  
   Tänä vuonna on taas palattu ”normaaliin.” Maaliskuun tilinpäätösen-
nuste tälle vuodelle on 30 miljoonaa alijäämäinen. Se muodostaa uudelle 
valtuustolle heti veron korotus paineita, mutta se on aina väärä ratkaisu. 
Se kertoo hallinnon epäonnistumisesta menojen hillinnässä. Suurin alijää-
män tekijä on vuodesta toiseen sosiaali- ja terveystoimi. Palvelutarpeet 
kasvavat ja hinnat nousevat. Kaupungin talous pitää tasapainoittaa kestä-
vällä tavalla. Kaupungissa on myös meneillään investointi suma, jota on 
purettu reippaalla velan otolla. Kaupungin  velka lähenee miljardia ja 
asukasta kohden se on jo lähes 4000 euroa. Lisäksi tulevat konsernilai-
nat. 

Kaupungin taloutta_______________________________________ 

   Uusi valtuusto joutuu heti ensi töikseen ratkomaan, miten alijäämä 
katetaan loppuvuonna. Siinä punnitaan uuden valtuuston taidot vai anne-
taanko entisen menon jatkua. 
   Kokemus, näkemys ja päätöskyky ovat silloin arvokkaita asioita. Us-
kon kuitenkin ratkaisujen löytyvän. Kuluvalla valtuustokaudella korotet-
tiin sekä kiinteistöveroja että tuloveroa. Se tie on  kuljettu loppuun. 
Menojen hillintä ja tulopohjan vahvistaminen ovat ne keinot, jolla kau-
pungin talous saadaan tasapainoitettua kestävällä tavalla. 
   Oman epävarmuustekijänsä talouteen lisää korona ja sen kesto sekä 
sote uudistus. Tuleeko maakuntahallintoja vai eikö? Jos tulee Tampereen 
henkilökunnasta puolet menee soten mukana ja verotuloista yli puolet. 
Uusi valtuusto joutuu ratkomaan myös nämä kysymykset. 
  Osallistu päätöksen tekoon äänestämällä ja tee se jo ennakkoon! 
 

Yrjö Schafeitel   
kaupunginvaltuutettu 

Kuvakaappaus. Tampereen asukasmäärä 2020. Tampereen kaupunki — vuosikertomus 2020  - https://dreambroker.com/channel/qqqo76m0/1ej5jt0i/?lang=fi 

Koska rytisee Lentolassa?_____ 

Mäkirinteentie sujahtaa kapeasta aukosta Lahdentien alitse. Onkohan 
tilanteeseen muutoksia, kysyy vehmaislainen?  
 Toinen asia: onko kaikille päivän selvää, että kun Mäkirinteen-
tieltä käännytään Vällintielle tai toisin päin, käytetään vilkkua. 
  Vehmaislaiset ja koillis-tamperelaiset suuntaavat usein Lentolan kaup-
pakeskittymään. Muovin, lasin, kartongin, metallin ja paperin kierrätys-
piste on toimiva ja paljon käytetty. Kun Kangasalan Lidlistä ajaa kaupoille 
Lentolaan, on kätevä ajaa sinne Mäkirinteenkatua. Mutta tuo kohta on 
ongelma. Ensihätään peili olisi hyvä.                              SK  

https://dreambroker.com/channel/qqqo76m0/1ej5jt0i/?lang=fi
https://jussikuortti.fi/
https://www.lyden.fi/
https://www.ellanasi.fi/
https://www.sirpakuusela.fi/
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Lasten ja nuorten liikkumissuositus päivittyi huhtikuun alussa 
Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja  
rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle 
sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista  
paikallaanoloa tulisi välttää. _________________________________ 
   Suosituksen mukaan olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä ja suurim-
man osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä. Teholtaan rasittavaa 
kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liik-
kumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa. Liikkumisen tulisi 
olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Myös liikkuvuu-
teen on hyvä kiinnittää huomiota. 
   Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen 
hetkistä päivän aikana. Vähäisempikin liikkumisen määrä on hyödyllistä, 
vaikka suositus ei täyttyisikään viikon jokaisena päivänä. 
 
Lähiliikuntapaikkojen olemassaolo ja  
aktiivinen seuratyö liikuttavat   
Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava päivittäinen liikkuminen 
kuuluu kaikille lapsille ja nuorille. Vehmaisissa liikuntapaikat ja liikku-
mismahdollisuudet ovat monipuolisia. Tästä tulee kiittää sekä Tampe-
reen kaupunkia että ennen kaikkea Vehmaisten Urheilijoita. VehUn 
puheenjohtaja Antti Virtanen, varapuheenjohtaja Veli Nieminen ja 
sihteeri Kalevi Björkbacka ovat tehneet pitkään työtä VehUn hyväk-
si. Uudempi voimavara on vehmaislaista alkuperää oleva seuratyönte-
kijä ja organisaattori Heli Mattila. Edesmennyt vehulainen Reijo 
Määttä työskenteli vuosia Vehmaisten urheilukentän asioiden eteen-
päin viemiseksi yhdessä silloisen, aktiivisen ja aikaansaavan toiminnan-
johtaja Ari-Pekka Juurevan kanssa.  
  Hyvä ja pitkäjänteisellä työllä tehty perusta on tae seuran menestyk-
sekkäälle toiminnalle. VehU liikuttaa vuosittain noin 300 lasta ja aikuis-
ta. Liikkumisen tulisikin kuulua kaiken ikäisten ihmisten arkielämään. 
Kannustan jokaista VehUn kesän urheilukoulun toimintaan osallistuvaa 

Lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään tunti päivässä_______ 

perhettä pohtimaan myös aikuisten liikkumista. Voisitko ajatella seuraa-
valla kerralla kentän reunalla seisomisen sijasta tekeväsi kevyen kävelyn 
vaikkapa muiden vanhempien kanssa Kaukaniemen uusitussa puistossa 
tai meneväsi kentän ulkokuntosalille tekemään muutaman lihaskuntoliik-
keen? Monipuolinen liikkuminen tukee koko perheen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia!  
 
Lisätietoa liikkumisen suosituksista eri kohderyhmille:  
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/ 
 

Anne-Mari Jussila 
vehmaislainen kaupunginvaltuutettu 

Vilinää Vehmaisten kentällä. Kuva Heli Mattila. 

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/
https://www.somppu.net/
https://www.vilharttihanhilahti.com/
https://www.ihoterapiakeskus.fi/
https://ariwigelius.fi/
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https://elmonet.fi/
https://panchovilla.fi/ravintolat/kangasala
https://www.viitaniementila.fi/
https://poikainparhaat.fi/


 

 

Vehmaisten 
 Sanomat 2 2021 

Vehmaisten Sanomat on Vehmaisten Urheilijat ry:n ja Tampereen Vehmainen Seura ry:n (nyk. kaupunginosayhdistys, ent. omakotiyhdistys) neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedote, jonka koko on  
A4 4-8 sivua/numero. Toimitus: Sirpa Kuusela (Vehmainen Seura) ja Heli Mattila (VehU). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Fidaros Oy, Sirpa Kuusela on julkaisun ilmoitusmyynnistä, taitosta ja paina-
tuksesta vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Yleensä painos ja jakelu 9500 kpl: Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vehmainen-Vatiala-osa Messukylää ja Kauka-
järveä. Paino: Hämeen Kirjapaino Oy. Jakelu Ykkösjakelut. Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksestanne. 26.5.21 poikkeuksellinen painos 22.000 kpl Koillisivestin yhteydessä. 5. vuosikerta.  

Muistakaa äänestää 13.6. Aurinkoista kesää kaikille! 

VehU työllistää 
15 nuorta  
kesäksi_______ 
 
Vehmaisten Urheilijat tekee monipuoli-
sen urheilutoimintansa ohella arvokasta 
työtä myös nuorten työllistäjänä. Seura 
tarjoaa tulevana kesänä työtä 15 nuo-
relle joko lasten urheilukouluohjaajana 
tai jäätelönmyyjänä. Moni nuori on 
ensimmäisessä työpaikassaan, joten 

työnantajalla on merkittävä rooli myönteisen kokemuksen luomisessa ja 
työelämätaitojen opettamisessa.  
   Kesäaamujen urheilukoulussa Vehmaisten urheilukentällä reippaat 
nuoret ohjaajat ovat jo vuosien ajan kehittäneet satojen lasten liikunta-
taitoja monipuolisesti eri lajeihin tutustuttaen. VehU kouluttaa ohjaajansa 
ja huolehtii muistakin tukitoimista. Urheilukouluun on tulossa yli sata 
lasta ja heidän kanssaan liikkuu yhdeksän innokasta ohjaajaa.  
   Uutena aluevaltauksena on vappuna aloitettu jäätelön myynti Vehmais-
ten K-Marketilla. Kauppiaan myönteisellä tuella kaupan aulaan on pysty-
tetty myyntipiste, jossa VehUn nuoret pyörittelevät jätskipalloja joko 
tötteröön tai kippoon, ja onpa mahdollisuus tilata oman mielen mukai-
nen annoskin strösseleillä ja kastikkeella kuorrutettuna. Kuusi nuorta on 
saanut tästä maukkaan kesätyön. Ja toivottavasti alueen asukkaat nautti-
vat runsaasti tätä suomalaisten suosimaa herkkua, niin että jokunen euro 
jää palkkojen lisäksi myös seuran kassaan ja sitä kautta lasten liikuntahar-
rastuksen tukemiseen.  
   - Perehdytämme kaikki työntekijät ja jokaiselle tehdään työsopimus 
sekä annetaan työtodistus, josta on varmasti hyötyä seuraavaa työpaik-
kaa hakiessa. Haluamme toimia esimerkillisesti ja vastuullisesti, sanoo 
VehUn pitkäaikainen puheenjohtaja Antti Virtanen. 

Heli Mattila  
seuratyöntekijä  

________________Seuran uutisia  
SEIMENNIITYSTÄ  
Kaukajärventien itäpuolella on iso ihana maisemaniitty, Seimenniitty. Kukka-
pelto on ollut mukava yllätys. Kyläläisiltä on tullut useita ehdotuksia siitä, mitä 
niityllä voisi tehdä.  
  Yhdistyksen aktiivinen jäsen, Marja Lattunen suunnittelee ja on ollut kau-
punkiin yhteydessä siitä, että osa niitystä voisi olla vehmaislaisten multasor-
mien valtakuntaa. Sinne voisi tuoda monivuotisia kukkia, osa olisi vaihtelevaa 
kesäkukkaa, mikä kenenkin kukkapenkistä tai siemenpussista. 
  Rakennuttajahortonomi Petri Kujala Tampereen Infrasta kertoi, että vilje-
lykierron avulla on pidetty rikkaruohoja kurissa. Pelto on iso asukkaiden hoi-
dettavaksi. Tampereen Infra tekee maisemapeltototeutukset. ProAgrian Riik-
ka Söyrinki auttaa suunnittelussa. Kujala mainitsee, että Kaukaniemessä 
matonpesupaikan yläpuolisella palstalla voisi ehkä ajatella tämäntyyppistä asuk-
kaiden ylläpitämää kukkaloistoa osassa rinnettä.  
  Keskustelin myös Villin Vyöhykkeen Jere Niemisen kanssa aiheesta. Hän 
ehdotti, että siihen voisi perustaa pysyvän luonnonkukkaniityn, jota ei tarvitsi-
si joka vuosi kääntää. Luonnonkukkalajistoa voisi olla enemmän. Laajempi 
lajisto palvelee hyönteisiä ja muutenkin lisää biodiversiteettiä. Tampereen 
Infran työpäällikkö Pentti Katajisto mietti, että vanhalla, ravinteikkaalla 
pellolla voi tulla rikkaruoho-ongelmia.  
  Seuraavat kolme vuotta Seimenniitty kukkii. Sitten on vuorossa taas muut 
maata parantavat ja rikkaruohoja hävittävät kasvit, kuten apila. Mukava uuti-
nen on, että tänä kesänä ovat vuorossa auringonkukat ja hunajakukat. 
 

KANGASALANTIEN MELUSUOJAUKSEN 
SUUNNITTELUSTA JA KAUKANIEMEN-
KADUN TILANNE 
Soinilankadun eteläpuolella asuva Marko Vahtokari on hoitanut yhteyttä 
kaupunkiin Kangasalantien meluasiassa. Hän kertoi, että suunnittelu on alka-
nut, mutta tarkempaa tietoa tilanteesta ei vielä ole.  
  Olin yhteydessä katuinsinööri Petri Keivaaraan Tampereen kaupungin 
Liikenne ja katusuunnittelu -osastolta. Hän kertoi, että suunnitelu on käynnis-
sä. Maastossa on haasteita, jotka on suunnittelussa otettava huomioon. Ra-
kentamaan päästäneet jo syksyllä. Rakentamisen rahoitus on varattu kuluvan 
vuoden budjettiin. 
  Tiedustelin Keivaaralta, millaisesta materiaalista meluaita rakennetaan. Siitä 
ei ole vielä päätöstä. Ehdotin, että yksi vaihtoehto voisi olla leimasinbetoni. 
Betoniin voidaan painaa kuvia ja tekstejä. Itseoikeutettu aihe olisi tietenkin 
Kaukajärven kartanon historia. Keivaara vie ideaa puitavaksi seuraavaan suun-
nitelupalaveriin. 
Kaukaniemenkadun tilanteesta 
  Keskustelimme myös Kaukaniemenkadun liikenteesta ja liiallisista ajono-
peuksista. Tällä haavaa esimerkiksi hidasteita tai pihakatustatusta ei ole suun-
nitteilla, koska mittaukset eivät ole antaneet selvää viitettä tarpeesta. 
  Kysyin myös K-marketin liittymästä lähdettäessä jyrkästi oikealle olevasta 
kuoppa- ja kaivonkansiongelmasta. Sitä ei näe autosta ja olen pariin otteeseen 
siihen ajanut. Nytkin näkyi siisteyspäivänä autonrenkaan jäljet - ei oikaistu oli.  
    Keivaara vastasi, että liittymä on niin leveä, ettei sen pieni kaventaminen 
aiheuttaisi ongelmia liikekiinteistön tonttiliikenteelle. Liittymät kuuluvat aina 
tontin haltijalle ja mahdolliset muutokset kuuluvat heille. Ongelmana tässä on 
myös tontin pysäköintipaikkojen viereen pysäköinti, käytännössä tonttiliitty-
mään. Tällöin pysäköidyt ajoneuvot aiheuttavat näkemäongelmia ja siten vaa-
ratilanteita.            Sirpa Kuusela 

Kaupunginosayhdistys 
Tampereen Vehmainen Seura ry, puheenjohtaja 

MUKULATAPAAMINEN SIIRRETÄÄN VUOTEEN 2022 
Mukulatapaaminen pidetään seuraavan kerran vasta vuonna 2022. Toimi-
kunta kokoontuu suunnittelemaan tapahtumaa vuoden 2021 loppupuolel-
la. Saatko jo Mukula-postia suoraan kotiisi tai sähköpostiisi? 
Jos et, ilmoittaudu Mukuloiden osoitelistalle tai varmista, että siellä on 
ajantasaiset tiedot. Ota yhteyttä Seppo Mäkiseen (seppo.makinen43(at)
gmail.com) tai Pekka Termalaan (pekka.termala(at)luukku.com). 

Anni ja Hermanni saivat mieleistä 
kesätyötä Vehmaisten Jätskipisteellä. 

Jaakkolan tähtäimessä  
olympialaiset____ 
 
Moukarimies Aleksi Jaakkola avasi kil-
pailukautensa hienosti kovatasoisissa Kan-
kaanpään Tour de Hammer-kilpailussa 
15.5. Kolmanteen sijaan oikeuttanut heitto 
kantoi 73,28, joka on viitisen metriä pi-
dempi kuin viime vuoden avauskisassa.  
   Jaakkola oli tyytyväinen tulokseensa, ja 
kertoo harjoittelukauden sujuneen oikein 
mallikkaasti. Yhteistyö valmentaja Harri 
Huhtalan kanssa toimii hyvin. Tokion 
olympiaraja on 77,50 ja se on tehtävä 
kesäkuun loppuun mennessä. 
   - Odotan innokkaana tulevaa, toivotta-
vasti ehjää, kilpailukautta ja uskon vahvasti 
Tokion olympiarajan rikkoutumiseen, 
kertoo Jaakkola punttiharjoituksensa lomassa. 
  Myös koko Vehmaisten Urheilijoiden yleisurheiluväki jännittää Jaakkolan 
moukarikaarien mittaa, sillä koskaan aiemmin seuran urheilijalla ei ole 
tainnut olla realistisia mahdollisuuksia olympiapaikan saavuttamiseen. 

    Heli Mattila 

 Kevätkokous 9.6.2021 klo 18 
Kaukaniemessä, grillipaikalla 

Turvallisesti ja järkevästi 
Älä tule sairaana, pese ja desinfioi kädet, 

yski hihaan, pidä etäisyyttä, maski on hyvä 
Sääntömääräiset asiat, katso kotisvut 

Tervetuloa!  
Tampereen Vehmainen Seura ry, Hallitus v
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https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.lahjatalofantishop.fi/
https://www.vehmainen.fi/
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Lisätiedot vehu.fi 

VehU:n futsal-edari jatkaa 
Ykkösessä__________________ 
Vehmaisten Urheilioiden futsaljoukkue jatkaa maan toiseksi korkeimmalla 
sarjatasolla Futsal Ykkösessä ja on siirtänyt katseen jo tulevan pelikauden 
valmisteluihin. 
  Tarkoitus on aloittaa harjoittelu uutta kautta varten aiemmin kuin kos-
kaan – jo kesäkuun aikana.  Jalkapalloa jatketaan edelleen nelosdivarissa, 
mutta katse on jo pakko kohdistaa myös korkeatasoiseen futsalin 
Ykköseen. 
   VehU kävi valtakunnalisessa Ykkösessä jo kaudella 2014-15, mutta joutui 
palaamaan kakkosdivariin epäonnekkaiden sattumien kautta. Nyt 
Ykkösessä jatkaminen varmistui jo reilusti ennen viimeisiä pelejä.  "Joukkue 
oli kuluneella kaudella aivan eri tasolla kuin edellisellä Ykkösen visiitillä.    
Olihan meillä huonoa tuuria silloin, mutta on tässä peiliinkin katsottu ja 
joukkueen taktinen pelaaminen viety uudelle tasolle", toteaa iki-
vehulainen Otso Lepomäki, joukkueenjohtaja ja pelaaja-valmentaja. 
VehU:n futsal-joukkueen tie vitosdivarista Ykköseen oli huikea.  Vastaa-
vaan nousuputkeen on pystynyt Pirkanmaalla ainoastaa PP-70, jonka 
vastaava spurtti pysähtyi vasta Liigaan.  Ensi kaudella PP-70, Ilves ja VehU 
pelaavat kaikki samalla sarjatasolla Ykkösessä. Kilpailu Pirkanmaan 
ykkösjoukkueen maineesta tulee olemaan kova ja hienoja 
paikalliskamppailuja on luvassa. "Ykkösen pelimatkat ovat fyysisesti ja 
taloudellisesti raskaita, todella hienoa, että saadaan pelata vieraissa myös 
lähietäisyydellä", iloitsee Otso Lepomäki. 
  Yksi VehU:n uusista isoimmista kiinnityksistä on kokeneen Janne 
Malmin kanssa solmittu valmentajasopimus. 
  Malmi siirtyy tulevaksi pelikaudeksi Vehmaisten Urheilijoiden ruoriin 
Futsal-Liigasta PP-70:n vastuuvalmentajan paikalta, jossa hän on toiminut 
peräti neljään eri otteeseen. Liigatason valmentajakokemusta on kertynyt 
PP-70:n lisäksi Sääksjärven Loiskeen riveistä, jonka paidassa hän teki myös 
kunnioitettavan yli kymmenen vuotta kestäneen pelaajauran Futsal-Liigassa. 
Valmennustöiden ohella tulevana syksynä on edessä myös Suomen Pal-
loliiton järjestämän UEFA Futsal B -valmentajatutkinnon suorittaminen. 
"Vehmaisten Urheilijat on tällä hetkellä hyvin vetovoimainen ja kiinnostava 
futsalseura, joka herätti oman mielenkiintoni jo muutama vuosi sitten. 
Joukkue muodostuu taustatiimiä myöten itselleni entuudestaan hyvin tutu-
ista ihmisistä, joten myös tämä oli päätöstä puoltava tekijä", Janne Malmi 
kommentoi tuoretta valmennuspestiään. 
   VehU on tullut tunnetuksi joukkueena, johon pelaajaksi pyritään en-
emmän kuin siitä poistutaan ja joukkuehenki on erittäin kiinteä  sekä pe-
likentällä että sen ulkopuolella.      

     Tapani Lepomäki 

VehUn valmennusryhmä  
valmiina kesään_____________ 
 
Panu Siltanen on luotsannut menestyksekkäästi Vehmaisten Urheilijoi-
den nuoria yleisurheilijoita. Valmennusryhmässä harjoittelee nyt yksitoista 
14-20-vuotiasta urheilijaa, joilla tavoitteet yltää tänäkin vuonna SM-kisoihin 
saakka.  
   Osa urheilijoista on harrastanut yleisurheilua seurassamme jo kymmenen 
vuoden ajan, osa on siirtynyt lajin pariin vasta äskettäin. Saldo viime kesän 
tilastoissa on huikea. Takataskussa ryhmällä on muun muassa Suomen 
ennätys (Emmi Savenius T14 400m 57.43), useita SM-mitaleja, viisi ikä-
luokkansa Suomen tilastokärkitulosta ja yhteensä 12 sijoitusta tilastoissa 
ikäluokkansa kolmen parhaan joukkoon.  
   Kulunut harjoituskausi on sujunut hyvin. Ohjattuja harjoituksia ryhmällä 
on 5 kertaa viikossa. On ollut ilo nähdä kuluneen talven aikana ryhmässä 
aktiivisia, iloisia ja hyvinvoivia nuoria, jotka saavat harrastuksen kautta 
tsemppiä toisistaan ja paljon arvokkaita hetkiä yleisurheilijan polullaan.  
   Toivotamme tälle mahtavalle joukolle ja kaikille VehUn nuorille oikein 
hyvää kilpailukautta ja odotamme innolla uusia ennätyksiä!  
 

Terveisin, Marika ja koko VehUn valmennustiimi 
Hervannan hyppyrimäen portaissa hakemassa juoksuvoimaa. 

Lisätiedot vehu.fi 

https://www.vehu.fi/
https://www.facebook.com/NesteKTeiskontie
https://www.suomenurheiluosteopatia.fi/
https://et-autotech.fi/
https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-palvelukeskus-kielo-tampere
https://www.vehu.fi/
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Perinteiseen tapaan Vehmainenkin osallistui siisteystalkoisiin äitienpäivän aattolauantaina 8.5.2021. 
Jäteastiat ja säkit tuotiin Juvelanpuistoon, Pysäkkipuistoon eli Veturipuistoon, Aukionpuistoon eli 
Siwanpuistoon ja Kaukaniemen koivukujan alkupäähän.  
  Osallistujia oli vähänlaisesti, Kaukaniemessä ja kaupan ympäristössä 8 henkilöä, muualla organisaat-
torit Anni Remahl, Markku Toivanen ja Mikko Hulkkonen suoriutuivat siistimisestä ypöyksin. 
Mira Leinonen kertoi tyttöjen kanssa tehdystä kierroksesta ja saalista kertyi 4,5 kg.   Kaukanie-
messä erityisen maininnan ansaitsee isä ja kaksi lasta, jotka toivat piikkilankarullia keräyspaikalle. 
Pietilän Marjukka Peppi-tyttärineen löysi myös metalliromua ja raskaan rakennuspeitteen. 
  Kaukaniemen edustalla pidimme pientä kokousta. Monet totesivat, että paikat ovat siistiytyneet. 
Ovatko ihmiset oppineet olemaan roskaamatta? Havainto on myös, että monet ulkoilijat kulkevat 
nykyisin pussukoiden kanssa roskia keräten. Tupakantumppeja oli kaupan ympäristössä, mutta nii-
denkin määrä on vähentynyt. Kauppias Tomas Laakso oli jälleen hengessä mukana ja toi juotavia 
talkoolaisten virkistykseksi. Sää suosi. Kiitos kaikille osallistujille! Mitenkähän onnistuisi tuo siis-
teystalkoiden ajankohdan muuttaminen? Äitienpäivä on niin tärkeä päivä.  Aurinkovoimaa odotel-
laan. Toivottavasti voimme pian järjestää koko kylän kahvi- ja makkarakekkerit.                                
                                                                                              Kiittäen Sirpa 

Mikä on rottatilanne  
tänä keväänä?_______________ 
 
Arsi Ahopelto Rentokil Oy:stä kertoi, että rottatilanne on Tampereella 
rauhoittunut. Jonkin verran Teiskon suunnalla toimeksiantoja, Linnain-
maalla ja Kaukajärvellä enemmän samoin Hervannassa. 

Kuuselantien asemakaavasta_______ 
  Vehmaisten osakaskunnalta pyydettiin lausuntoa asemakaavasuunnitel-
maan Kuuselantiellä.   
  Tämän alueen ja mahdollisen asemakaavan suunnittelussa lähdetään ym-
päristö edellä. Luontokartoitukset on tehty perusteellisesti maakuntalaa-
van ja Saarenmaan osayleiskaavan valmistelun yhteydessä. Kyseinen alue 
on useiden kaupunginosien väestön luonto-, virkistys- ja lähiliikuntakohde. 
Palautteessa todettiin, että liikenne- ja muut järjestelyt on syytä suorittaa 
Tampereen ja Kangasalan kaupunkien yhteistyönä. Kaukajärven eteläranta 
säilytetään ja varjellaan, että asutuksesta sinne voi jäädä reliikki muisto 50-
60-luvun mökkikulttuurista. Se kertoo marjastavan, sienestävän, kalasta-
van ja luontoa arvostavan tavallisen kansan historiasta. 
   Vehmaisten osakaskunnan muistutuksessa lähdettiin siitä, että asuntoja 
voi muuttaa vakituisiksi rakennuskantaa kasvattamatta. Teitä tai muita 
reittejä ei rakenneta lisää. 
   Yhteenvedossa totesimme seuraavaa: Alueen asemakaavoitus tehdään 
ensisijaisena kriteerinä laajemmin tarkasteltavat luonto- ja virkistysarvot. 
Sillansalmen kautta tapahtuva autoliikennemahdollisuus poistetaan ja reitti 
varataan kevyelle liikenteelle osana Kaarinanpolkua. Rakennusoikeutta 
alueella ei lisätä. Kaavoitus ja liikennejärjestelyt tehdään yhteistyössä Tam-
pereen kaupungin kanssa. Tässä yhteistyössä on mahdollisuus tutkia, voiko 
alue olla osa yli kaupunkirajojen muodostuvaa kansallista kaupunkipuistoa 
tai luonnonsuojelualuetta ääripäinään Haihara ja Suoramajärven lehto. 
Luonto- ja lähiliikuntakohteisiin tarvitaan palveluita. Liutun ranta ja Kisa-
pirtti ovat kehitettäviä, ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia kohteita 
Kaarinanpolulla. Näiden palveluiden suunnitteluun osallistetaan asukkaita 
ja käyttäjiä. 
   Vatialan Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mari Keronen tiedusteli, voi-
daanko sieltä osallistua hoitokunnan laatimaan muistutukseen. Lopulta 
Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnan muistuksen käsitteli ja hyväksyi 
useampi taho, Pelastakaa Kaukajärvi ry, Tampereen Vehmainen Seura ry, 
Vatialan Kyläyhdistys ry, Vehmaisten Urheilijat ry, Kaukajärviseura ry sekä 
Takon Soutajat. Muistutus löytyy vehmainen.fi-sivuston Vehmaisen osa-
kaskunnan välilehdeltä, Viranomaispäätöksiä ja tutkimuksia –kohdasta. 

 Sirpa Kuusela 
muistutuksen laatija, 

Tampereen Vehmainen Seura ry ja Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta 

Vehmaisten siisteystalkoot 

Kaukajärven hyväksi yhdessä webinaari________ 
Torstaina 6.5.2021 tapahtuma onnistui hyvin. Webinaariosallistujia oli 38. 
Kiitos asiantuntijoille luennoista, järjestäjille, osallistujille ja Tredun väelle 
innokkaasta työstä tärkeän asian puolesta. 
   Webinaarin striimaus eli nauhoitus toteutettiin Mediapoliksessa. Apu-
namme oli oivallinen joukko ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Studio-
työskentely sujui ammattimaisesti. Tiedustelkaa heitä omiin juttuihinne! 
     Webinaari rakentui niin, että ensin vuorossa olivat osakaskunnan ha-
vainnoijat ja asiantuntijat, sitten tutkijat ja lopuksi kaupunkien virkamiehet.  
Keskustelu jai vähäiseksi ajanpuutteen takia. Esitykset löytyvät kotisivuilta. 
  Puheenjohtajana toimi Kaukajärven ranta-asukas Anne-Mari Jussila. 
Puheenjohtaja totesi, että tiede– ja tutkimuspuolen viestit loivat toiveik-
kuuta siihen, että hulevesiongelmaa voi ratkaista. Webinaarin osallistuja 
Jukka Vettenranta totesi, että webinaarissa tuli paljon tietoa. Olisi 
ehkä hyvä järjestää yleisön keskustelutilaisuus vielä aiheesta, esimerkiksi 
Kaukaniemessä. Hän toteaa, että Kaukajärvi kuuluu ehdottomasti kaupun-
gin luontomatkailustrategiaan. 
  Vettenranta kysyi, onko hoitokunnalla suunnitelmissa tehdä esimerkiksi 
ahvenen tai rapujen hoitokalastusta, jotta kantojen yksilökoko saataisiin 
kasvamaan? 
  Kiitokset Pelastakaa Kaukajärvi ry:lle ja Kokemäenjoen Vesistön Vesien-
suojeluyhdistykselle rahallisesta tuesta webinaarin järjestelyyn. Kiitokset 
kaikille yhteistyökumppaneille ja erityisesti Kangasalan Sanomille, Hervan-
nan Sanomille ja Tamperelaiselle laajasta tiedottamisesta. 
  Lisätietoja löytyy vehmainen.fi olevalta Vehmaisten osakaskunnan välileh-
dellä. Siellä ovat nyt kaikki luennot ja sinne tulee Youtube-videolinkki 
nauhoitteeseen. Googleta helposti Kaukajärven hyväksi yhdessä.  
 

KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ________ 
Vesistöt ovat kallisarvoista kansallista luontopää-
omaa, josta huolehdimme yhdessä. Myös kau-
punkivesistöihin ja niiden tulevaisuuteen kiinnite-
tään huomiota, sillä rehevöityminen etenee ka-
valasti ja hitaasti. Kaukajärvi on erinomainen 
esimerkki pienessä mittakaavassa. Vapaa-
ajankalastajat ja kalastusosakaskuntalaiset teke-
vät merkittävää kansallista talkootyötä kalaston– ja vesistön 
hoidossa ja seurannassa. Ihmisillä on kymmeniä vuosia syntynyt-
ta hiljaista tietoa myös Kaukajärvestä 
 
Huoli hienosta järvestä kasvaa 
Kaukajärven hyväksi yhdessä -hanke syntyi Vehmaisten osakaskunnan 
varapuheenjohtaja Jussi Hietalan havainnosta - sinilevä oli tullut Kauka-
järveen. Hän kirjoitti huolensa Aamulehden mielipideosastoon ja sai kau-
punkien virkamiehiltä vastauksen, että järvi voi erinomaisesti. Tähän vas-
taukseen emme tyytyneet. Kaukajärven vesistö muodostuu noin 140 heh-
taarin Kaukajärvestä ja 16 hehtaarin Pitkäjärvestä. Välissä kulkee Sillansal-
men kannas. Kaukajärven tila on hyvä, mutta Pitkäjärven tila on huonom-
pi, järvi on mutapohjainen ja happivajaa. Vehmaisten osakaskunta hoitaa 
Vatialan osakaskunnan, Alasen osakaskunnan ja Kaukajärven järjestäyty-
mättömän osakaskunnan asiat. Osakkaita eli vesialueen omistajia on kaik-
kiaan 1034, joista suurin on Tampereen kaupunki. Omistukset juontuvat 
isojaon aikaiseen yhteisten maa- ja vesiomistusten jakoon ja useimmilla 
kiinteistöillä osuus on hyvin pieni. Omistus on katkennut niiltä, joiden 
kauppakirjoissa ei ole mainintaa vesialueen omistuksen siirtymisestä.   
 
Hakemus ja tavoitteet 
Vuoden 2019 lopulla päätettiin hakea ELY-keskukselta avustus ympäristö-
ministeriön rahoittamasta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hakemus 
tehtiin, budjetiksi laskettiin 4800 e, josta puolet, omarahoitusosuus, muo-
dostui 160 tunnin talkootyöstä. "Tavoite on selvittää lyhyesti Kaukajärven 
veden laadun historiaa ja nykytilaa, Kangasalan ja Tampereen kaupungin 
hulevesien hallintatoimia, Kangasalan Roopennotkon viemäriongelmat 
sekä Valmetin lauhdeveden ja siivilöidyn humuksen kierron vaikutukset 
sekä mahdolliset muut Kaukajärveä rasittavat haittatekijät.  

Jatkuu seuraavalla sivulla.. 

TAIMENEN PALUU 
KAUKAJÄRVEEN 
Vuonna 2020 saimme pienkeräyksessä 3642 
euroa, jolla hankimme 500 kpl järvitaimenia. 
Uusi keräys järjestetään todennäköisesti elo-
lokakuussa. Oletko sinäkin mukana? 
Seuraa Facebookissa Kalastusta Kaukajärvellä  
ja vehmainen.fi-sivustolla Vehmaisten osakas-
kunnan välilehdellä. 
  Jos satut saamaan alle 50 senttisen järvi-
taimenen, päästä se takaisin järveen kasva-
maan. Saamme negatiivista palautetta verko-

tuksesta. Toivomme, että verkottajat eivät ole nyt ahneitä, kun saalis siellä 
kasvaa. Verkotusta on tarve edelleen rajoittaa. Ehkä vanhan tavan mukaan 
1 kk syksyllä riittäisi! Hoitokunta keskustelee ja osakaskunta päättää. 

Kuva: Olli Toivonen 
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https://1596359.169.directo.fi/@Bin/2d427e4e1d69d767a5b5178928126d4d/1620805164/application/pdf/227640/Asemakaava%20861%20Kuuselantie%2016.4.2021.pdf
https://hippa.fi/
https://www.facebook.com/Kalastusta-Kaukaj%C3%A4rvell%C3%A4-109520030671356


 

 

KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ 
Jatkuu edelliseltä sivulta .. 
Tämä linkki kotisivuille. 
Tavoitteemme on osoittaa toimenpiteiden tarve niille toi-
mijoille, joille vastuu ko. asioissa kuuluu ja saada toimijat 
saman pöydän ääreen." Korona pidensi projektia puoli 
vuotta ja yhteinen kokoontuminen järjestettiin lopulta 
6.5.2021 webinaarina, josta tietoa edellisellä sivulla. 
  Hankkeen hyödyiksi määriteltiin Kaukajärven rehevöity-
misen estäminen.  Hanke luo parhaimmillaan yhteisen toi-
minta-alustan tulevien vuosikymmenten työlle, koska Kau-
kajärvellä tehtävien toimenpiteiden tarvetta ei ole tunnistettu Pirkanmaan 
vesienhoidontoimenpideohjelmassa. Arvio toimenpiteiden hyödynsaajien 
lukumäärästä: arvioitiin 30.000-50.000 virkistyskäyttäjät ja harrastuskalastajat 
ja alueen väestö." Nyttemmin ELY-keskuksen julkaisemassa vesienhoidon 
vuosien 2022-2027 toimenpideohjelmaa koskevan kyselyn raportissa tode-
taan, että tarvitaan Kaukajärven valuma-alueen hulevesien hallinta, viemäri-
ongelmien poistaminen sekä teollisuuslaitoksen jäähdytysvedenoton aiheut-
taman sedimentin nousun hallinta sekä virtaamien ja padon tarkastus ja kun-
nostus.  
  Tampereen ja Kangasalan kaupunkien virkamiehet ovat myös tunnistaneet 
tarpeet ja keskusteluyhteys toimii. ELY-keskukselta olemme saaneet hyviä 
neuvoja ja nopeita ratkaisuja hankkeen edetessä. 
   
Maastokartoitukset ja haastattelut 
Vuosina 2020-2021 Jussi Hietala kartoitti suurimmat kevättulvien aiheutta-
mat näkyvät virtaukset. Sirpa Kuusela havaitsi ja videoi Kaukaniemen itä-
puolen uuden asuinalueen hulevesimitoituksen puutteet. Samassa paikassa 
ongelmat todettiin heinäkuisessa ukkossateessa ja lokakuisen syyssateen 
aikaan. Kesällä ongelmaa oli tuloksetta yritetty korjata. Tampereen kaupun-
gin hulevesistä vastaava Timo Koski lupasi ottaa käyttöön tarkat mittauk-
set ja teettää uudet hulevesiratkaisut. Aktiiviset linkit ylläolevaan karttaan ja 
videoihin löytyvät Jussi Hietalan webinaariesityksestä Kaukajärven hyväksi 
yhdessä -osiosta, vehmainen.fi-sivustolla. 
 
Hulevesi- ja muita havaintoja 
Kävellen kartoitettaessa huomattiin ainakin seuraavat näkyvät ja hallitsemat-
tomat kohteet, katso yllä oleva kartta (linkki Hietalan esityksessä). 
  Kaupungeilta pyydettiin kartat putkia pitkin ohjatuista hulevesistä. Seurat-
tiin myös Valmet Technologies Oy:n pumppaamoa, jossa yksi olettava ongel-
ma on suodattimien puhdistuksen paineesta aiheutuva sedimentin liikehdin-
tä. ELY-keskukselta saadaan vuosittain Kaukajärven vedenkorkeusraportit, 
joihin tiedot kerää Valmet Technologies Oy. 
 
Vesirutto ja särkikalat kertovat rehevöitymisestä 
Aikaisemmin mainittiin sinilevän ilmaantuminen järveen. Veden fysiologisten 
arvojen lisäksi keräsimme aikailaiskertomuksia vuosikymmenten takaa ja 
asiantuntijoiden näkemyksiä vesikasveista ja kaloista järven tilan indikaatto-
reina. 
  Emeritusprofessori Heikki Toivonen on seurannut 30-luvulta lähtien 
tehtyjä tutkimuksia ja itse tutkinut Kaukajärven vesikasvien tilaa. Toivosen 
mukaan 90-luvulta tullutta vesiruttoa on seurattava. Sukeltajat raportoivat 
myös näkyvyyden heikkenemisestä vuosien varrella. 
  Särkikalat ovat lisääntyneet. Erityisesti Kaukajärven länsipäässä on runsaasti 
suutaria. Sitä on havaittu jo koko järvessä. 16.10.2020 Markku Nieminen 
suoritti koekalastuksen Kaukajärvellä muikkuverkolla. 3 muikkuverkossa oli 
9 kg särkiä, 6 salakkaa ja 4 ahventa. Nieminen totesi, että särkiä on huoles-
tuttavan paljon. Verkot olivat 3-8 metriä pinnasta 18-20 metrin syvyydessä. 
Sijainti oli Riihiniemen kohdalta keskelle järveä. Isommat ahvenet ovat hävin-
neet, rapuja on runsaasti. Kalakantaa tarkkaillaan. Järvitaimenen istutuksen 
onnistumista seurataan. Järvessä on runsaasti ravintoa, katkaa ja pienempiä 
kaloja. 
 

Järjestettyjä tapahtumia 
   Hankkeen avaus tapahtui Vehmaisten osakaskunnan vuosikokouksessa 
20.2.2020. Emeritusprofessori Heikki Toivonen luennoi vesikasveista ja 
iktyonomi Markku Nieminen Kaukajärven vesitilanteesta ja ahvenhistorias-
ta.  
   Kevättalvelle 2020 suunniteltu Kaukajärven yleisötapahtuma peruuntui 
epidemian takia. Monet yhteisöt lähtivät mukaan juttuun. Pandemia-vuoden 
takia yhteisiä tapahtumia oli vain Kaukajärven Hyväksi yhdessä  
-tapahtuma 5.9.2020 Liutussa, Riihiniemessä ja Soutustadionilla. Heikki Toi-
vonen esitteli ja kertoi vesikasveista, joita sukeltajat sukelsivat Kaukajärves-
tä, venekunnat kuljettivat rantaan.  
Vatialan Kyläyhdistys hoiti järjestelyt Liutussa, Kangasalaseura ja Rii-
hiniemen kioski Riihiniemessä. Vehmainen Seura ja Osakaskunta 
olivat Soutustadionilla. Perkausnäytökset, vapaasukeltajien ja melojien esit-
täytyminen ja eIquen puffetti järjestettiin myös Soutu-
stadionilla. Kolmessa pisteessä yleisöä oli varsin vähän 
liikenteessä, kokoontumia välteltiin asiallisesti. 
   Soutustadionilla kaupungin liikuntatoimen työntekijät 
auttoivat merkittävästi äänentoistossa ja muissa järjes-
telyissä. Rohkeimmat kuntavaaliehdokkaat treenasivat 
stadionin portailla parin minuutin vaalipuheitaan. 
    Edellisellä sivulla kerrotaan lyhyesti  
6.5.2021 pidetystä Kaukajärven hyväksi yhdessä  
-webinaarista, joka onnistui erinomaisesti.  
Keskustelun jatkoa toivotaan. 
 
Tiedottaminen, media oli hyvin mukana 
Yleisradio, Tamperelainen, Moro, Hervannan Sanomat, 
RadioSun, Kangasalan Sanomat ovat ottaneet asian hy-
vin esiin. Julkisuus auttaa herättämään. Palaute niin vir-
kamiehiltä kuin väestöltäkin on ollut kannustavaa ja hyvää. 
  Kiitokset Pelastakaa Kaukajärvi ry:lle ja Kokemäenjoen Vesistön Vesien-
suojeluyhdistykselle rahallisesta tuesta, jolla saimme katettua ylimääräisiä 
kuluja hankkeen pitkittyessä. 
  Meidän tehtävämme on nyt yhdessä huolehtia siitä, että tarvittaviin toi-
menpiteisiin ryhdytään. Tiedossa on jo hyviä uutisia, Kaukaniemen itäpuolen 
alimitoitettu hulevesijärjestelmä suunnitellaan ja korjataan.   Toinen hyvä 
uutinen on, että Roopennotkossa Kangasalan puolellakin alkaa tapahtua. 
Kutsumme tekemään konkreettista ja arkista yhteistyötä. Ympäröivä väestö 
nauttii ja arvostaa puhtaasta järvestä ja  hyvissä vesissä kasvaa hyvää kalaa. 
  Yhteistyö jatkuu. Rohkaisen muita osakaskuntia ja virtavesitoimijoita otta-
maan yhteyttä ELY-keskukseen — meillä on paljon rakennetulla kaupunki-
alueella olevia vesistöjä, jotka tarvitsevat huomiota ja varjelusta. 

Sirpa Kuusela 
järjestelyt Vehmaisten Osakaskunta, hoitokunta 

yhteistyössä Tampereen Vehmainen Seura ry:n kanssa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auraus jäällä ja viehe- ja onkimispaikkojen kartoitus 
5.8.2020 tehty aurauslupahakemus on ELY-keskuksen käsittelyssä.  
   Osakaskunta kartoittaa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa viehe– ja 
ongintapaikkoja Kaukajärvellä. Tutkitaan myös, mihin on mahdollista sijoit-
taa kalastuslaitureita.       SK 

https://glaston.net/fi/
https://www.kaukajarviok.fi/kartanon-isannointipalvelut-oy
http://www.suoramanapteekki.fi/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://1596359.169.directo.fi/@Bin/d96b057594ebe9e4850998b2178f38d8/1621413418/application/pdf/227189/1%20Jussi%20Hietala%206.5.2021%20%282%29.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1p-XAEJDWTU1i63eu_h64L8AGbca_jf_W&ll=61.470809726170074%2C23.93089514999998&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1p-XAEJDWTU1i63eu_h64L8AGbca_jf_W&ll=61.470809726170074%2C23.93089514999998&z=14
http://www.thaavisto.fi/
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https://yhteisvastuu.ekansio.com/yhteisvastuukerays/?id=1031&lang=fi
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http://kaisavatanen.fi/
https://www.facebook.com/kapahiltunen/
https://anne-mari.fi/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004096448071
https://www.facebook.com/Saija-Haavisto-ehdolla-kuntavaaleissa-Kangasalla-536453363939081/
https://www.facebook.com/kaivurijussi/
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https://www.raunoihalainen.com/
https://www.facebook.com/ehdokasHelena/
https://www.facebook.com/ehdokas.Tuula.Pohjola
https://www.ailan.info/
https://anneliimola.fi/
https://www.facebook.com/kirsi.kaivonen/
https://laurilyly.fi/
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https://moisander.info/
https://www.facebook.com/MarikaHPuolimatka
https://kirsimaaritasplund.com/
https://www.facebook.com/yrjo.schafeitel
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https://tampere.vas.fi/
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https://www.anttijuva.net/
https://www.facebook.com/markkukivi10
https://koukeri.com/
https://www.sirpakuusela.fi/
https://www.annakaarina.net/
https://tampereenkeskusta.fi/


 

https://tampereenkeskusta.fi/kuntavaalit-2021/
https://www.vilharttihanhilahti.com/
https://mattijarvinen.fi/
https://tampereenkeskusta.fi/kuntavaalit-2021/
https://www.marjayliparri.fi/
https://tampereenkeskusta.fi/kuntavaalit-2021/
https://keskusta.fi/


 

Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksistanne. Te annatte mahdollisuuden paikalliseen, kotoiseen ja tärkeään tiedottamiseen.  

https://jalkaharmonia.fi/
https://www.facebook.com/vehmaskrouvi
https://www.facebook.com/kmarketvehmainen

