
 

 

Vehmaisten 
 Sanomat 3 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 ilmoitus-
myynnistä, taitosta ja painatuksesta vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Painos/jakelu 10.000/9.700 kpl: Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-
Vehmainen-Vatiala-osa Messukylää Paino: Punamusta, Vehmainen. Jakelu Ykkösjakelut. Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksestanne. Te annatte mahdollisuuden tärkeään tiedottamiseen.  
5. vuosikerta. Seuraa vehu.fi ja vehmainen.fi  

Tampereen Vehmainen Seura ry_____________ 
Kylällämme tapahtuu kauaskantoisia asioita. Kesäkuun 29. 
päivänä yhdyskuntalautakunta hyväksyi Kangasalantie 120 
koskevan kaavamuutosehdotuksen jatkokäsittelyyn. Esitys 
etenee kaupunginhallitukseen ja siitä valtuustoon. Muista-
kaa tehdä palautteet 6.9. mennessä. Katso sivut 4-5.  
   Aiemmin toukokuun alussa tapetilla olivat Kaukajärven 
hulevedet, katso sivu 6. Hulevesiongelma liittyy edelliseen. 
  Linja 17: Vehmainen Seura tekee esityksen Tampereen joukkolii-
kenteelle, että linja 17 kulkee myös Vanhan Vehmaisen kautta, kos-
ka siellä on jäljellä asialliset pysäkit ja Vehmaisten itäpuolelta on 
matkaa pysäkeille. 

Maria Pulkkiselle SM-kultaa kuulassa_______ 
Vehmaisten Urheilijoita edustava Maria Pulkkinen saa-
vutti kultamitalin Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) 

mestaruuskilpailuissa 
heinäkuun lopulla Mik-
kelissä. N30 sarjan kuu-
lantyönnön voittotulos 
oli 11.45 ja sillä heltisi 
ylivoimainen voitto. 
Maria on kilpaurheilutaus-
taltaan kansallisen tason 
kuulantyöntäjä, jonka kas-
vattajaseura on Merikarvian 
Into. Olkapäävaivojen vuok-
si vuonna 2015 kilpailemi-
sen lopettanut urheilija in-
nostui tänä kesänä uudel-

leen kokeilemaan lajia 5-vuotiaan tyttären lähdettyä mukaan 
VehUn urheilukouluun. Omaksi hämmästyksekseni kuula lensikin 
yllättävän pitkälle, joten päätin lähteä aikuisurheilun puolelle kilpai-
lemaan, toteaa Maria. 
   Aikuisurheilu on Marian mukaan leppoisaa ja kilpailuissa on ren-
to tunnelma. Mukaan voi lähteä vaatimattomammillakin tuloksilla. 
Kuulantyönnön lisäksi Maria harrastaa höntsysählyä ja -sulkapalloa 
sekä monipuolisesti kehittävää lihaskuntoharjoittelua, ja suunnitte-
lee ensi kesänä kilpailevansa myös pituushypyssä. 
   Liikunta on Marialle tärkeä osa elämää. Hän on harrastuksensa 
lisäksi kouluttautunut liikunnanohjaajaksi ja liikuntatieteiden mais-
teriksi ja työskentelee tällä hetkellä Tampereen Jumppatiimin toi-
minnanjohtajana. 
   Maria kehuu VehUn toimintaa ja erityisesti lasten matalan kyn-
nyksen yleisurheilukilpailuja, joissa tuloksille ei laiteta suurta pai-
noarvoa, vaan jokainen tuntee olevansa voittaja. Oman tyttären 
harrastuksen myötä VehU oli luonteva valinta myös hänen seurak-
seen.      
              Heli Mattila 

Maria Pulkkinen  
N30 kuulantyönnön kultamitalistina. 

Vehmainen Seura toteuttaa peräkontti- ja pihakirppiksen 
syyskuun toisena viikonloppuna, la 11.9.2021 klo 11-15  
Pihakirppikset järjestetään perinteisesti kotipihoilla.  
Keräämme ilmoittautumiset vehmainen.fi-etusivulla olevan linkin 
Google-karttaan.  
Ilmoittautumisen voi tehdä osoitteeseen info@vehmainen.fi mielellään 7.9.2021 
mennessä. Peräkonttikirppis pidetään Vehmaisten koulun parkkipaikalla.  
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme seuraavat tiedot:  
• Pihan osoite vai osallistutko peräkonttikirppikseen.  
• Peräkonttikirppikselle ilmoittaudutaan myös.  
   Paikkoja ei voi varata eikä niitä ole numeroitu tai merkitty. 
• Jos haluatte, voitte laittaa lyhyen kuvauksen siitä, mitä teillä on myytävänä 
• Ilmoita yhteystietosi, sähköposti, puhelin (joita ei julkaista)  
Lisätietoja: Tampereen Vehmainen Seura ry 
puheenjohtaja Sirpa Kuusela 040 739 0957 tai info@vehmainen.fi  
HUOMIOI TERVEYSTURVALLISUUS: TURVAVÄLI - MASKIT - KÄSIDESI  
Emme vastaa mahdollisista virheistä tai puutteista Google-kartassa tai muissa tie-
doissa. Voit jakaa myös karttalinkin muille tuttaville. Kun klikkaat osoitetäppää kar-
talla, voit nähdä, mitä kohteessa on myytävänä, jos tietoa on annettu.  
 
***Jos et vielä ole jäsen? Katso jäsenyys-osion liittymislomake.  
Me lähetämme laskun sähköpostilla tai kirjeitse. Lisätietoja jäsenyydestä 
ja toiminnasta, puheenjohtaja Sirpa Kuusela, puh. 040 739 0957. 

Oikeus muutoksiin pidätetään. Osallistu vain terveenä ja oireettomana. 
Seuraa terveysturvallisuustiedotteita ja kotisivujamme. 

Seuraa Vehmaisten Mukuloiden tiedotteita ja ilmoittaudu  
postituslistalle. Kaikki ovat tervetulleita niin vanhat kuin  
uudetkin mukulat. Katso www.vehmaistenmukulat.com 

Ajankohtaista ____________________________ 
Piha– ja peräkonttikirppis, joko hoksasit ilmoituksen yllä? 
+65 Vehmaisten senioreille on tarjolla nyt mukavat tapaamiset Es-
perillä. Eläkkeellä parasta on aika— miten elät enemmän? Katso  
sivu 3. Tarvitseeko läheisesi aktiviteetteja? www.elatenemman.fi 
Koulun ruokalaa tai muita tiloja kuin liikuntasalia ei voi vuokrata 
terveysturvallisuussyistä. Toivottavasti asiantila muuttuu pikaisesti. 
Aurauspäätös (Kaukajärvellä) on tulossa syyskuussa, mutta sisällös-
tä ei ole vielä tietoa ja sen on saatavilla vasta päätöksen kuulutuksen 
jälkeen. 
Matonpesupaikalle Kaukaniemeen on tuotu hienot penkit, jotka on 
valmistettu kierrätetyistä työvaatteista. Kiitos Image Wear. 
Omenapörssi on auki FB:ssä — Omenapörssi Tampere tai Moro-
lehti FB:ssä. 
Vehmaisten kaupunginosatarra on tulossa. Mikko Närhi  
kertoo, että painamiseen ja jakeluun on ratkaisut etsinnässä. (Moro) 

Tampereen Vehmainen Seura ry 
Syyskokous torstaina 18.11.2021 alkaen klo 18 

Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
Syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.  

Hallitus 

https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.lahjatalofantishop.fi/
http://www.vehmainen.fi/
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1VbxvXzTf7YaBsX_ReNnWh21eke8&ll=61.47425436954536%2C23.919437471442173&z=17
mailto:info@vehmainen.fi
mailto:info@vehmainen.fi
https://www.vehmaistenmukulat.com/
https://www.facebook.com/groups/260265614001570
https://www.facebook.com/Morolehti
https://www.facebook.com/Morolehti
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Kuvat: Lumi Nikkola 

___________14.8.21 Hyvän mielen liikuntapäivä keräsi vaihtelevasta säästä huolimatta Vehmaisten urheilukentälle iloisia liikkujia. 

___________VehU:n palloilu kovassa nosteessa 

Vehmaisten Urheilijoiden jalkapallo- ja futsal-toiminta on 
positiivisessa kierteessä.  Futsal on koko nykyisen joukkueen 
historian ajan ollut ykköslaji ja siinä jatketaan tulevalla kau-
della valtakunnan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mies-
ten Futsal Ykkösessä. 
   Jalkapallotoiminta käynnistettiin uudelleen vuosien tauon jälkeen 
neljä vuotta sitten ja se oli sääntöjen mukaan käynnistettävä alimmal-
ta tasolta eli 7. divarista.  VehU nousi kolme kautta sarjatason vuo-
dessa ja pelasi viime kaudella jo 4. divarissa. Kuluva kausi nelosessa 
on sujunut suorastaan yli odotusten ja VehU on johtanut sarjaa läpi 
kauden.  Tällä hetkellä – yhden yllätystappion jälkeen - VehU on sar-
jakakkosena ja sarjavoitosta kamppaillaan tiukasti. 
   Katse on silti jo tiukasti lokakuussa alkavassa Futsal Ykkösessä. 
Harjoitukset aloitettiin jo kesällä uuden kokeneen vastuuvalmentajan 
Janne Malmin komennossa ja Kauppi Sport Centeristä on kuulunut 
hurjia:   joukkueen kesäharjoitusrinkiin hyppäsi mukaan myös kentäl-
linen maajoukkuepelaajia, mikä toi kesäsparraukseen aivan uuden 
vaihteen. 
   Futsaljoukkue on vahvistunut jopa jo vanhastaan vahvalta kokoon-
panoltaan ja tavoitteet ovat tulevalla kaudella niin kovat, etteivät 
joukkueen johtohahmot Janne Malmi ja Otso Lepomäki suostu 
asiasta lausumaan mitään konkreettista tässä vaiheessa. 
   Kaikki joukkueen kotipelit tulevat nähtäviksi suorina lähetyksinä 
ennakkohaastatteluineen ja jälkikommentteineen, mikä varmaan  
kiinnostaa paikallisia palloiluharrastajia 
suuresti. 
   Tapani Lepomäki 

Kuvat: Joni Viheriävuori 

_Nuorten SM-kisoista 
menestystä VehUlle 
Nuorten Suomen Mesta-
ruuksista kilpailtiin tänä 
vuonna Hyvinkäällä ja Kok-
kolassa elokuun 6.-8. päivä-
nä. Peräti 9 VehU:n urheili-
jaa osallistui näihin kisoihin.  
   Tuliaisina Hyvinkäältä Eemil 
Kulmalan 4. sija P16 sarjan kor-
keushypyssä tuloksella 170. Sa-
malla tuloksella hypättiin myös 
pronssia. Sohvi Kenttälä juoksi 
T17-sarjassa 100 metriä.  
   Kokkolassa 15-vuotiaitten sar-
jassa oli vahvin edustus. Emmi 
Savenius ponkaisi ennätystulok-
sellaan 5.55 voittoon pituudessa 
samalla ottaen Silja Saarisen 
kanssa pituuden joukkuekultaa. 
Lisäksi Emmi juoksi tiukassa kiri-
taistelussa hopealle 300 metrin 
kisassa ajalla 40,19. Aino Aalto 
nosti korkeushypyssä riman kor-
keimmalle, 165 senttiin, voittaen 
myös kultaa. Miriam Puolimat-
ka ja Aino Aalto yhdessä voitti-
vat lisäksi kultaa korkeuden jouk-
kuekilpailussa.  
   Silja Saarisen kolmiloikkakilpai-
lu tarjoili todella jännitystä lop-
puun saakka. Tällä kertaa Silja 

sijoittui neljänneksi jääden sentillä pronssista tuloksella 10,97.  
Akseli Aittoniemi juoksi 800m kisassa 6. sijalle omalla ennätyk-
sellään. Pinja Kykkänen oli myös mukana T15 sarjan 800 metrin 
juoksussa. Emmi Mäkinen on myös kuntoutunut lupaavasti, mut-
ta viime hetken sairastuminen tällä kertaa jätti 100 metrin juoksus-
sa radan tyhjäksi. 
   Kaikki nämä upeat nuoret urheilijamme ovat ahkerasti tehneet 
töitä ja toivotamme heille sekä kaikille urheilijoillemme tsemppiä 
vielä loppukauden koitoksiin!  

Marika Puolimatka 

Emmi Savenius (oik)  ja Silja Saarinen 
pituus-hypyn SM-joukkuekisan voittoon.  

Aino Aalto (vas) ja Miriam Puolimatka  
iloitsivat korkeushypyn  
SM-joukkuekullasta.  

https://www.kuntoaskel.net/
https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-palvelukeskus-kielo-tampere
http://www.kaunisnelli.fi/
http://www.thaavisto.fi/
http://www.vehu.fi/
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Johanna Sarvala 
040 614 8311 
johanna.sarvala@tampereennaisyhdistys.fi 

Terveisiä Tampereen Naisyhdistyksen Elämänlanka  
-hankkeesta! Hankkeen aikana (STEA 2020-2022)  

etsimme yksilöllisiä keinoja +65-vuotiaiden hyvinvoinnin 
ylläpitämiseen ja lisäämiseen Tampereen koillisella  

alueella.  
 

   Eläkkeellä parasta on aika! Miten elät enemmän? Voitko varautua 
siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Näitä kysymyksiä pohdim-
me yhdessä. Tule mukaan, otetaan yhdessä selvää! - onkin viestim-
me. Hyvien vinkkien lisäksi voit saada uusia tuttavia ja voit löytää 
mielenkiintoista tekemistä.  
   Voit osallistua, Miten elät enemmän -ryhmiin, joiden tarkempi 
ohjelma suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Ryhmät kokoontuvat kasvotusten tai digisti, tablet-laitteen välityk-
sellä. Digi - ryhmässä saat tarvittavan tablet-laitteen lainaksi ja sen 
käyttämisessä opastetaan. Digiryhmissä saat riittävästi laitetukea 
koko ryhmän ajan.  

   Lokakuussa on alkamassa ryhmä myös 
Vehmaisissa, palvelukeskus Esperi on lupau-
tunut tarjoamaan tilat kokoontumiseen ja 
esittelee mielellään myös toimintaansa. Jos 
ryhmään osallistuminen on hankalaa, voim-
me sopia henkilökohtaisen tapaamisen kotiin 
tai muuhun sovittuun paikkaan. Keskitymme 
tuolloin juuri sinun tarpeisiisi. 

   Koillisen PerjantaiPysäkki on hankkeemme avoin kohtaamispaikka 
Koilliskeskuksen kirjaston ryhmätilassa arkiperjantaisin klo 13–
14.30. PerjantaiPysäkillä on vaihtuvat teemat ja kutsumme eri alo-
jen vierailijoita, kertomaan mielenkiintoisista teemoista. Tavataan 
Koilliskeskuksessa PerjantaiPysäkin merkeissä heti, kun koronasuo-
situkset sen sallivat. Seuraa ilmoitteluamme. Olet tervetullut mu-
kaan silloin kun sinulle sopii, erillistä ilmoittautumista ei tarvitse 
tehdä! 
   Elämänlanka saattaakin olla sinulle jo tuttu. Keväällä ja alkukesäs-
tä koronatilanne hieman helpottui ja tuolloin olimme esittelemässä 
hankettamme eri puolilla koillista Tamperetta. Mikäli emme vielä 
ole tuttuja, ota rohkeasti yhteyttä niin tutustutaan!  
   Tampereen Vehmainen Seura kannustaa seniori-vehmaislaisia 
mukaan. Vinkatkaa viestiä naapureillekin. Toimintaan osallistuminen 
on maksutonta. 
Löydät meidät myös Facebookista nimellä Elät enemmän ja In-
stagramista nimellä Elatenemman. 
 

 

_____________________________Eläkkeellä parasta on aika. Miten elät enemmän? 

Tuula Pesonen 
040 610 8121 
tuula.pesonen@tampereennaisyhdistys.fi 

mailto:johanna.sarvala@tampereennaisyhdistys.fi
mailto:tuula.pesonen@tampereennaisyhdistys.fi
https://anne-mari.fi/
https://elatenemman.fi/
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____K-marketin kaava – Kangasalantie 120 
K-marketin kaavamuutos käynnistyi toukokuussa 2018. Kau-
pan aulassa esiteltiin luonnos. Mukana olivat suunnittelijat, 
kaava-arkkitehdit ja Pohjola-Rakennuksen edustajia. Kylän vä-
keä oli paljon ja palautetta tuli runsaasti. Syksyllä 2019 Seuran 
edustajat kävivät keskusteluja rakennusliikkeen edustajien kans-
sa. Seuraavan kerran luonnos tuli nähtäville toukokuussa 2020. 
Sekin sai runsaan palautteen. Tämän vuoden toukokuussa kaa-
vamuutos tuli yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn, 15.6. se jätet-
tiin pöydälle. Mutta 29.6.2021 pikaisen katselmuksen ja Seuran 
palautteiden jälkeen yhdyskuntalautakunta päätti äänestystu-
loksella 8-5 hyväksyä kaavan jatkoon alla olevalla yksimielisellä 
toivomusponnella. 
”Lautakunta edellyttää, että 
1) hulevesijärjestelmää kehitetään Vehmaisten-Kaukajärven alueella 
siten, että Kaukajärven kuormitus vähenee, 
2) kaavan toteuttamisen yhteydessä parannetaan Kaukaniemenkadun 
liikenneturvallisuutta ja 
3) pysäköintijärjestelyt ja -määrä tarkennetaan vastaamaan liiketilan ja 
-toiminnan tarpeita huomioiden liikekeskuksen tontti sekä Kaukanie-
menkadun eteläpuoleinen alue liikekeskuksen kohdalla. Pysäköinnin 
lisääminen ei saa vähentää viheralueeksi tai virkistyskäyttöön suunnitel-
tujen alueiden määrää.” 
   Kaavamuutosehdotuksesta jäi paljon kysymyksiä, joita kyläläiset 
miettivät ratkaisuja etsien. Toiveikkaan ponnen kaikki kohdat vaa-
tivat kestääkseen kaavaehdotuksen uudelleenkäsittelyn. 
 
PYSÄKÖINTI (Kuvan sinisellä rajatut alueet) 
Kaupan pysäköinnille jäi vain 13 autopaikkaa. Tampereen liiken-
nesuunnittelu oli todennut, että Kaukaniemenkadun eteläpuolen 
pysäköintialuetta ei voida toteuttaa liikenneturvallisuuden takia. 
Kylän asukkaat, kaupan asiakkaat, kauppias Tomas Laakso sekä 
Keskon kauppapaikkapäällikkö toteavat, että P-paikkojen määrä ei 
riitä. Ponnen kolmas kohta on näin menettänyt merkityksensä.  
  Lisäksi tyhjän päälle jäävät Kaukaniemen puistossa kävijät, jotka 
tulevat kaukaakin grillaamaan, uimaan tai ulkoiluttamaan lapsia ja 
koiria puistoon. Ratkaisuksi esitetään pysäköintiä Kaukaniemen 
itäpuolella Sipinkujan varrella, maston juurella. Paikkojen määrästä 
ei ole vielä tietoa. Ainoa reitti tälle P-alueelle on Sipinkujalta Kau-
kaniemenkadun  kautta ja takaisin. 
 
LIIKENNETURVALLISUUS (Kuvan punaiset pallot) 
Kaikki tontin palvelualueelle saapuva tavarantoimitus-, jätehuolto- 
ja asiakasliikenne tulee yksisuuntaisesti Kaukaniemenkadun puolel-
ta ja poistuu Kaukajärventielle lähelle Kangasalan risteystä.  
  Poistuvat autot, pyöräilijät ja jalankulkijat joutuvat väistelemään 
toisiaan usealta suunnalta. Tämä tapahtuu pienten koululaisten, 
bussilla kulkevien jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden reiteillä.  
  Toivomusponnessa esitetty Kaukaniemenkadun liikenneturvalli-
suuden parantaminen ei pelkästään riitä tavoitteeksi. Myös Kauka-
järventien, Kaukajärventörmän ja Kangasalantien risteysalue on 
otettava uuteen tarkasteluun. Kaukaniemenkadun puolelle raken-
nettava, lyhyt jalkakäytävä ei olennaisesti paranna Kaukaniemenka-
dun kevyttä liikennettä kaavoitettavan tontin kohdalla. Kevyenlii-
kenteen suojatie Kaukaniemen puistoon, Kaukaniemenkadun yli 
koivukujalle, puuttuu suunnitelmista. Liikennesuunnittelussa on 
kaavoittajalle todettu, että sen toteuttaminen on hankalaa. 
 

MELU -  KIINTEISTÖN  
ASUKKAILLE JA MUILLE 
AIHEUTETTU 
   Korkean rakennuksen heijaste-
melun vaikutukset Kangasalantieltä 
ja junaradalta on arvioitava ja mi-
toitettava uudelleen. Asemakaa-
vassa todetaan, että ”Jos asunnon 
ulkoseinään kohdistuvan melun 
päiväajan keskiäänitaso on 65 dB 

tai enemmän, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 
55 dB).” Oheinen kuva on meluselvityksestä, jossa esim. Kangasalan-
tien puolelle tulevilla asunnoilla ei ole tätä mahdollista toteuttaa. 
Ulkokehälle on suunnitteilla ranskalaiset parvekkeet. Kuvan vasem-
malla puolella on havaittavissa useita 66 ja 65 dB arvoja. Yöaikaisissa-
kaan melutasoissa laskelmat osoittavat yli 55 dB arvoja, joten yöllistä 
vilvoitusta ei voi saada ilman melua.  
(kts Meluselvitys.pdf, tiedostosivut 17-18) 

Katso päätöksen oheismateriaali YLA 15.6.2021 Katutarkastelu.pdf 

Ylempänä Kangasalantien valoristeys 

https://www.kaukajarviok.fi/kartanon-isannointipalvelut-oy
https://hippa.fi/
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   Kokousaineistossa oleva meluselvitys toteaa, ettei melu-
muutosta ole, rakennetaanko kerrostalo tai ei. Kangasalantien 
pohjoispuolella on kokemusta täysin päinvastaisesta. Uuden 
asuinalueen autotallien heijastemelu on nostanut melutasoja 
Kangasalantien pohjoispuolella. Tästä syystä meluesteet ovat 
suunnitteilla ja pian rakenteilla. Katso tietoa suunnitteilla ole-
vasta meluesteestä alempana tällä sivulla. Lisäksi on otettava 
huomioon rautatien heijastemelun vaikutukset kerrostaloon 
ja siitä edelleen pohjoispuolen asutukseen. 
  
HULEVEDET  
Tontilla hulevesikuormitus kasvaa 6 %. Sen todetaan viipyvän 
ja imeytyvän tontilla riittävin toimenpitein. Tässä asiassa ei ole 
huomioitu ilmastonmuutoksen tuomia sade- ja tulvariskejä. 
  Kohteen itäpuolella kaavoituksen ja rakentamisen yhteydes-
sä tehtiin vakavia virheitä. Liian pienet tontit, etupihojen, suu-
ret kattopinta-alat ja talojen välienkin asfaltointi aiheuttivat 
ylikuormaa suunnitellun hulevesijärjestelmän kapasiteettiin. 
Nyt ylivuotava hulevesi on kovertanut Kaukaniemen rinteestä 
humuspitoista mutaa matonpesupaikan luona Kaukajärveen. 
Tontilta lähtee hulevesiä myös Kaukaniemen länsipuolelle 
alikäytävän hulevesikaivon kautta, ilman suodatusta. 
   Rambollin tekemä hulevesisuunnitelma toteaa 
suunnitelman reunaehtona, että vastaanottavat jär-
jestelmät ovat kunnossa. Ne eivät ole. Toivomuspon-
nen ensimmäinen osa menetti myös merkityksensä. 
Katso seuraavalta, osakaskunnan sivulta. 
 
ASUNNOISTA PUOLET PIENIÄ YKSIÖITÄ 
Alustavista piirroksista puuttuu 3. kerros. Kun mallina käyte-
tään 2. kerrosta, saadaan kiinteistön 130 asunnosta tulokseksi 
67 yksiötä. Nyt juuri tätä yksipuolista trendiä on pyrittävä 
muuttamaan. Meidän ei kannata uhrata kauniin kylämme lapsi-
perheiden vetovoimaa. Toteamus siitä, että Vehmaisissa ei 
ole yksiöitä tarjolla, ei sovi kaavoittajan ainoaksi hyväksymis-
kriteeriksi tässä asiassa. (katso Viitesuunnitelma.pdf) 
 
HIILINEUTRAALI TAMPERE 2030 -TIEKARTTA 
Ehdotimme alussa puukerrostalon rakentamista. Olemme 
ehdottaneet myös viherkattoja ja vihreitä oleskelutasanteita 
myös rakennuksen katolle. Ehdotuksiamme ei noteerattu, 
koska nämä eivät kuulu omistaja-rakentajan strategiaan.  
   Rakentamisen päästöjä pyritään laskemaan. Tampereen 
hiilineutraali tiekartta toteaa rakentamisen ohjaustarpeen. 
Tätä ohjausta voidaan tehdä kaavoituksella, joka on kaupun-
gin monopoli. Aihe sivuutettiin. 
  Kaavaselostuksesta ei löydy velvoittavaa ohjausta rakentami-
sen päästöjen hallintaan, energiatehokkuuteen tai uusiutuvan 
energian käyttöön. 
 
PALVELUKARTOITUKSET 
Kaavamuutoksen myötä Vehmaisten palvelut supistuvat. Mi-
ten käy asiamiespostin? Hoituvatko monipuoliset paketti- ja 
yrityspostipalvelut vain netin ja laatikkorivistöjen avulla? Hen-
kilökohtaisia palveluita ja kahvila-ravintola-palveluita käyte-
tään, kun paikasta rakennetaan viihtyisä ja palvelu pelaa.  
   Koko kylä kasvaa ja palveluita tarvitaan enemmän. Selostuk-
sessa tehdyt vaikutusarviot ovat summittaiset. Luontoarvot, 
kulttuuriarvot ja sijoittuminen nykyiseen miljööseen eivät 
ole kaavavalmistelussa merkittäviä. Julkisivua kevennettiin 
hieman.  
   Kaavaselostuksessa viitattiin vuonna 2009 vahvistetun 
Kaukajärven kaavan 7910 yhteydessä tehtyyn päivittäistava-
ratutkimukseen ja siihen vedoten nytkin todettiin, että ny-
kyisessä kaavamuutoskohteessa liikepaikan ympäristön vä-
estöpohja on hyvin pieni muihin alueen lähikauppoihin ver-
rattuna. Asiakas-virtoja ei ole tutkittu. Asiakkaita käy 
Leinolasta, Kiveliöstä, Holvastista, Kangasalan puolelta 
Suoramalta ja Vatialasta, Tampereelta töistä tulevia, jopa 
sahalahtelaisia ja teiskolaisia. Kauppa käy hyvin, mutta 
kasvavan kylän palvelut supistuvat. Katso Pysäköinti-kohta, 
vain 13 autopaikkaa. 
   Koska vaikuttavuustutkimuksia ei laajemmin tehdä, jää huo-
miotta esimerkiksi pian kaavoitukseen tulevat Soutustadionin 
ja Hankkion ratkaisut ja todennäköisesti tällä vuosikymmenel-
lä alkavan radanvarren kaavoituksen vaikutukset. Vaikka kan-
takaupungin yleiskaava on vahvistettu, vaikutusten ja erityises-
ti palvelutarpeen kasvun laajempi arviointi on tarpeen.   Kas-
vava kylämme tarvitsee lisää palveluita nykyisten karsimisen 
sijaan. 

Käpyvuosi on ollut ylitsepursuava, myös 
tammenterhoja ja pihlajanmarjoja on pal-
jon. Oheisessa kuvassa pihdan kävyt ovat 
kuin kynttilöitä kasvaen ylöspäin. Valkoi-
nen tuli on mustan kynttilän latvassa. Olet-
ko nähnyt? Arvaahan missä? Pihta kasvaa 
kaupungin mailla ja luonnollisesti annamme 
käpyjen olla rauhassa.              SK 

MITEN EDETÄÄN — LÄHDETÄÄN ALKUTILANTEESTA 
Seuran hallitus tulee esittämään kaavan palautusta valmisteluun, koska 
sillä on vaikutukset koko kylään vuosikymmeniksi eteenpäin.  Tiedo-
tamme asiasta valtuutetuille ja varavaltuutetuille kaupunginhallituksessa, 
valtuustossa ja yhdyskuntalautakunnassa. 
Toivomme, että ehdotus palautetaan valmisteluun seuraavin perustein: 
• Kaukajärveen kohdistuvat hulevesiongelmat Kaukaniemen itä– ja 

länsipuolella ratkaistaan ennen kaavan hyväksymistä ja rakentamisen 
aloitusta.  

 
• Laaditaan alueelle ilmastomuutoksen (mm. tulvat, kuivuudet) huo-

mioivat hulevesiratkaisut yhdessä kaupungin kanssa ja Kaukajärven 
suojelu käynnistetään laajalle pohjalle perustuvalle yhteistyölle yh-
dessä naapurikunnan, Kangasalan kanssa. 

 
• Meluselvityksen tulokset eivät vastaa kaupungin omaa ohjausta 

(Meluselvitys, liite 3, Yhdyskuntalautakunta 27.8.2019). Tämä on 
peruste uuteen valmisteluun. Melututkimuksessa tulee paneutua 
Kangasalantien pohjoispuolelle kohdistuvaan heijastemeluun sekä 
lisääntyneen radan tavaraliikenteen aiheuttamaan heijastemeluun. 

 
• Asukaspysäköintiä kellarissa laajennetaan ja asiakaspysäköintiä lisä-

tään. 
 
• Rakennuksen käytön, ylläpidon ja rakentamisen hiilipäästöjä pienen-

netään (puukerrostalo) hyväksytyn hiilineutraalin tiekartan mukai-
sesti. 

 
• Rakentamisen energiatehokkuus ja –ekologia esitetään velvoittava-

na(esimerkiksi maalämpö) 
 
• Kaavamuutoksen vaikutukset liikennejärjestelyihin käydään läpi uu-

destaan  
 
• Palvelutarpeiden pitkäaikainen vaikuttavuus– ja tarvetutkimus teh-

dään laajasti. Pelkkä kyseisen tontin asemakaavamuutosarviot eivät 
riitä. 

 
• Tavoitteemme ovat linjassa uuden pormestariohjelman kanssa.  

Kasvava, vanha kaupunginosa on osa ”Ihmisten ja mahdollisuuksien 
kaupunkia”  

Yhdyskuntalautakunnan päätös ja kokousaineisto: 
https://tampere.cloudnc.fi/fi-fi/ 
Valitse yhdyskuntalautakunta—Kokous 29.6.2021 Pöytäkirja 
Sieltä pykälä 208, jonka alta löytyy aineisto. 
Otsikko: ”Vehmainen, Kangasalantie 120, käyttötarkoituksen muutos ja  
rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8724”  
   Palautetta voi antaa 6.9.2021 saakka. Valtuutettuihin kannattaa olla 
yhteydessä myös tämän päivämäärän jälkeen. Antakaa ahkerasti vasti-
neita nyt valmisteltuun kaavaehdotukseen tuoreelle yhdyskuntalauta-
kunnalle, kaupunginhallitukselle ja uuden valtuuston jäsenelle ja varajä-
senelle. Toivottavasti mahdollisimman moni viestii katsomastaan tärke-
ästä näkökulmasta arvostamalleen edustajalle. Seuran aikaisemmat pa-
lautteet ovat luettavissa:  
https://www.vehmainen.fi/kaavoitus-ja-ymparisto/ 
 

Yhteistyössä Seuran hallituksen kanssa koonnut Sirpa Kuusela 

Melusuojaus Kangasalantiellä__________________ 

Tampereen kaupunki suunnitteluttaa melusuojausta Kangas-
alantien varteen välille Soinilankatu – Pysäkkikatu.  
Kiitos asukasaktiiveille pitkäjänteisestä työstä. 
Tämä meluongelma syntyi uuden asuntoalueen rakentamisen yhteydessä, 
kun autotallien takaseinät Kangasalantien eteläpuolella vahvistavat Kan-
gasalantien pohjoispuolen melua jopa junaradalta asti. Myös eteläpuolelle 
tulee Saunarannan risteyksestä länteen kolmen tontin kohdalle melusuo-
jaus. Pinkki viiva kertoo melusuojattavat alueet.  
  Tutkailkaa myös liite-tiedostoista mm. poistettavat puut ja pensaat. 
On korostettava, että K-marketin kaavassa on tutkittava huolellisesti 
meluongelma.  Melumuutoskartan lisäksi olisi hyvä saada nykytilan mit-
taustiedot. Tarvitaanko lisää melusuojia uuden kerrostalon kohdalla?  

Linkki ja lisätiedot 
Avaa myös pdf-liitteet. (Melutason lasku –avautuu hitaasti.) 
www.infrahankkeet.info/kangasalantien-melusuojaus  
Petri Keivaara    Hannele Kemppi 
Tampereen kaupunki   WSP Finland Oy 
petri.keivaara@tampere.fi   hannele.kemppi@wsp.com 
puh. 050 382 6459    puh. 050 564 8792 

KANGASALANTIE 

https://tampere.cloudnc.fi/fi-fi/
https://www.vehmainen.fi/kaavoitus-ja-ymparisto/
http://www.infrahankkeet.info/kangasalantien-melusuojaus
mailto:petri.keivaara@tampere.fi
mailto:hannele.kemppi@wsp.com
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Kaukajärven hyväksi yhdessä -webinaari_____ 
Webinaari järjestettiin torstaina 6.5.2021 
Linkit videoihin ja luentoihin: 
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/
kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/ 
  Puheenjohtajana toimi Kaukajärven ranta-asukas Anne-Mari 
Jussila. Puheenjohtaja totesi, että tiede– ja tutkimuspuolen viestit 
loivat toiveikkuutta siihen, että hulevesiongelmaa voi ratkaista.  
Keskusteluille toivottiin jatkoa, koska aika loppui kesken.  
  Vesistöt ovat kansallista luontopääomaa, josta huolehditaan yh-
dessä. Hoitokunnan varapuheenjohtaja Jussi Hietala kertoi millai-
nen oli järvi ennen. Hän on kahteen otteeseen 2020-2021 kiertänyt 
ja kartoittanut nykyiset, näkyvät hulevesipaikat. Hänen mielipidekir-
joituksensa Aamulehdessä loppuvuonna 2019 aloitti osakaskunnan 
paneutumisen järven tilaan. 
  Emeritusprofessori Heikki Toivonen kertoi havainnoistaan jär-
vikasveissa ja korosti yhteistyön ja havainnoivan ja osallistuvan kan-
salaistutkimuksen tarvetta järven tilan seurannassa. Hän ehdotti, 
että sukeltajien kanssa voisi tehdä yhteistyötä ja tutkia myös, missä 
syvyyksissä vesikasveja esiintyy.  
  Dosentti Harri Mattila (HAMK) ja johtaja Janne Pulkka 
KVVY:stä kertoivat hyvistä ratkaisuista. Hulevesien hallinnassa oi-
keat mitoitukset ja varautumiset, kosteikot, viivytykset ja painan-
teet luovat mahdollisuuksia rakennetun ympäristön biodiversiteetin 
kasvattamiseen ja viihtyisyyden rakentamiseen. 
  Tampereen kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Harri Will-
berg kertoi Tampereen toimista. Kangasalan Veden toimitusjohta-
ja Antti Kytövaata valotti useita, päällekkäisiäkin varautumistoi-
mia, joilla erityisesti Roopennotkon viemärilaitosta valvotaan ja 
varmistetaan vahinkojen estäminen.  
Kaavoitusarkkitehti Mari Seppä  valaisi Kangasalan puolelta Saa-
renmaan osayleiskaavaa ja Kuuselantien tilannetta, Ilkosta kaivattiin 
lisätietoa. Lämmin kiitos mukana olleille asiantuntijoille ja yleisölle. 
Videot kannattaa katsoa läpi. Videokanava-linkki löytyy kotisivuilta. 

Sirpa Kuusela 

Pelastakaa Kaukajärvi ry, puheenjohtaja Sanna Hautamäki. 
 
Jälleen järjestettiin konkreettista työtä Kaukajärven hyväksi. Sukelta-
jat sukelsivat roskaa, venemiehistöt kuljettivat rantaan ja lopuksi 
nautittiin Linnainmaan K-Citymarketin kauppiaan, Mikko Salmian 
tuomia talkooeväitä. 11.8.2021, päivä oli sateinen. Sade ei haitannut. 

Hyviä uutisia  
____________Kaukaniemestä 
 
Kaukanimeen on tulossa alueen historias-
ta kertovat infotaulut. 
  Kaukaniemessä koivukujan alkupään kiu-
sallinen muta- ja vesilammikko-ongelma 
on nyt ratkaistu. Kadulta tulevat hulevedet 
ohjattiin koivukujan alkupäässä lännen 
puolella olevaan kivipesään hissukseen 
imeytymään maaperään (kuva oikealla). 
  
       SK 

Kaukajärvi-Pitkäjärvi-vesistön pilotti 
—hulevedet hallintaan kuntayhteistyöllä 
Webinaarin tuloksena on herännyt keskustelu, että hule-
vesien hallinnassa Tampereen ja Kangasalan kaupunkien  
on hyvä rakentaa kattava yhteistyöohjelma tavoitteineen 
ja toimenpiteineen. 
  Tähän tavoitteeseen löytyy varmasti valmiutta. Nyt  tarvitaan 
tahto ja toimeksiannot viranhaltijoille.  
  Vuonna 2012 on hyväksytty Tampereen hulevesiohjelma, jonka 
tavoitteisiin on sitouduttu myös Tampereen kantakaupungin 2040 
yleiskaavassa.  

   Meidän on muistettava, että suurella Viinikanojan valuma-alueella 
on Aakkulanharjun pohjavesialue. Vuoden 2012 selvityksessä varoi-
tettiin tiivistysrakentamisen ja esimerkiksi Hankkion kasvavasta kuor-
masta pohjavesialueella. Ohjelman tavoitteita ovat kaupunkirakenteen 
tiivistymisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärevöitymisilmiöi-
den kuten hulevesien hallinta ja tulvareittien varmistus. Tavoitteita 
ovat myös pohja- ja pintavesien määrän ja laadun turvaaminen sekä 
hulevesien käyttö positiivisena elementtinä kaupungissa. 
  Tuon ohjelman laatimisesta on kulunut liki kymmenen 
vuotta. Tehdään Kaukajärven vesistöstä positiivinen malli-
esimerkki. Vehmaisten osakaskunta on innolla mukana 
konkreettisessa jalkatyössä. 

Sirpa Kuusela, Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta, pj. 

Emeritusprofessori Heikki Toivonen toivoi myös kansalais-
havainnointia. 26.6.2021 kävelimme Santarataa Vatialaa kohti. Poh-
joispuolen ojassa virtasi väkevä puro sateen jälkeen. Määränpää oli 
Kaukajärven Liutunlahti (kuva otettu hetken päästä).   Sirpa Kuusela 

Liekö Kiveliöstä, Holvastista vai kauempaakin? 
Videopätkä Vehmainen-videokanavalla. 

Kaukajärveen tulee hulevettä kaukaa 

 
Syyskuussa katsastetaan onkipaikkoja______ 

Jussi Hietala ja Teuvo Koskinen kartoittavat Kaukajärvelle  
onkipaikkoja yhdessä Tampereen kaupungin edustajien kanssa. 

https://poikainparhaat.fi/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.facebook.com/PelastakaaKaukajarviRy
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https://www.ihoterapiakeskus.fi/
https://www.elixiriasport.fi/
https://www.suoramanapteekki.fi/fi/
https://hormissa.fi/
http://www.kaunisnelli.fi/
http://www.thaavisto.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/

