MUISTIO
Wartsalan kyläyhdistyksen järjestämä Info – ja keskustelutilaisuus
Vartsalan työväentalolla 10.11.2021 klo 18.00
Kutsutut kaupungin edustajat:
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi
Kaupungingeodeetti Ari Vainio
Vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska
Kaupunginpuutarhuri Matti Nikander
Kutsuttuna oli myös yleiskaavapäälikkö Timo Alhoke, joka ei valitettavasti päässyt tilaisuuteen.
1. Tilaisuuden avaus Wartsalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Raimi
Avauspuheessa todettiin tarve tällaiselle tilaisuudelle, jossa kylän asukkaat pääsevät
konkreettisesti tapaamaan kaupungin edustajia ja kuulemaan kaupungin tulevaisuuden
näkymiä kylän suhteen.
Todettiin, että kaksi viime vuotta ovat olleet vaikeita myös yhdistystoiminnalle, koska
koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös yhdistyksen toimiin.
Talkoita on kuitenkin kyetty järjestämään tarvittaessa ns pienryhmätalkoina ja toiminta on
pysynyt vireänä.
Kylällä on lähinnä muutama selkeä kohde, joissa pyritään saamaan aluetta paremmin
hyödynnettäväksi.
- Penturanta ja veneranta. Siellä pieni uimaranta, venelaiturien kunnostus ja ranta-alueen
ruoppaus.
- Urheilukenttä, sen parantaminen ja jääkiekkokaukalon kunnossapito yhteisin voimin
- Luontopolku ns. lautatarhan alueella. Sen kunnossapito, sen parantaminen erityisesti
rantareitin osalta ja kaupungin ohjeistamien suunnitelmien toteutus kyläyhdistyksen
järjestämillä talkoilla.
- kylän alueen tontit.
Todettiin yhteistyön kaupungin kanssa sujuneen hyvin ja toimia yhteistyö on hyödyttänyt
sekä kaupunkia, että myös kylää.
-

Kiitokset kaupungin eri palvelualueille nopeista reagoinneista esim. lupien suhteen ja
myönteisestä asenteesta kylän kehittämistoiveiden suhteen.

Kyläyhdistys kuulee kyläläisiä kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä avoimissa kokouksissa ja
tarpeen mukaan vie näitä asioita eteenpäin kaupungin virkamiehille.
2. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi kertoi Salon kaupungin olevan nyt ”
teinivuosissaan”, eli 13 vuoden ikäinen. Toteama, että Salon kaupungin onnistuminen on siitä
kiinni, miten kaupunkilaiset tuntevat kaupungin omakseen. Kylien tärkeyttä korostettiin.
3. Kaupungingeodeetti Ari Vainio toi esiin eri alueita, jotka kuuluvat hänen palvelualaansa.
Maankäyttöpalvelut, kiinteistönmuodostus, osoitejärjestelmä, yksityistiet, tonttipalvelut,
paikkatietopalvelut mm. Tällä hetkellä kaupungin alueella on noin 700 järjestäytynyttä

yksityistietä. Myös asemakaavoitus, yleiskaavoitus ja rakentamiseen liittyvät lausunnot.
Aktiivinen Vartsalan kylä on näkynyt positiivisesti myös tänne palvelualueelle.
Kysymyksiä:
- Kari Latomäki kysyi Vartsalantien vieressä olevan suunnittelutarvealueen vaikutuksista.
Mika Mannervesi vastasi, kyseessä olevan jo aiemmin taaja-asutus poikkeuslupa nimellä
ollut alue, eikä siinä ole muutoksia aiempaan.
- Pasi Tyynmaa kysyi Kaninkolantien myynnistä poistetuista tonteista. Ari Vainio vastasi,
tonteilla ei tällä hetkellä ole kunnallistekniikan palveluja, kun ne saadaan hoidettua,
palataan asiaan. Asiaa joudutetaan mikäli kysyntää tulee. Pasi Tyynmaa kommentoi, ettei
kysyntää syntymään saada mikäli ei ole yhtään valmista tonttia tarjolla.
- Aija Karikoski sekä Oili Virtanen kysyivät vesialueiden rehevöitymisestä ja
ruoppauksesta, johon Ari Vainio vastasi vesialueiden rehevöitymisen oleva hankalasti
hoidettava asia mm. eri omistajuuksien, Elyltä haettavien lupien sekä läjityksen vuoksi.
Johanna Riski nosti esille poistettavan ruovikon hyödyntämise esim. biomassan
raaka-aineena. Keskusteltiin myös mahdollisuuksista kaislan keräämisestä talteen.
4. Vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska esitteli vapaa-ajan palveluihin kuuluvia alueita.
Liikuntapalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuripalvelut. Liikuntapalveluilla on 221
liikuntapaikkaa ja 37 vakituista työntekijää, josta 2 liikuntapaikkamestaria
Jani Virtanen vastaa ulkoliikuntapaikoista ja Marko Mäkinen sisäliinkuntapaikoista. Hilpi
Tanska vastaa itse liikunnanohjaajista. Kulttuurituottajat tuottavat ohjelmaa.
yhteistyö tuo vetovoimaa. Kestävän ja vetovoimainen kaupunki on myös terveellinen ja
turvallinen asuinympäristö.
Yhdistysten tuottama palvelu tulee edullisemmaksi kuin kaupungin tuottama. Esimerkkinä
tästä on pirteyttä päiviin jumpat vertasaisohjaajien vetämänä. Osallistuvaan budjetointiin
100000 € ensimmäistä kertaa v. -21 Kuusjoki, Särkisalo, Pertteli Inkere, Kisko Toija. Näissä
pitää aina olla pohdittuna jatkuvuus, kuka hoitaa ja mitä.
-

-

5.

Keskusteltiin kylän nuorile järjestettävistä aktiviteeteistä. Hanna Salama Vartsalan
Sauvasta kertoi suunnitelmista futisgolfradan rakentamisesta urheilukentälle.
Katja Toivonen oli huolestunut jääkiekkokaukalon huonosta tilasta. Susanna Raimi
kyläyhdistyksestä kertoi jääkiekkokaukalon tilanteesta. Kaukalon pohja on vuosi sitten
kunnostettu ja sinne ajettiin ja tasattiin kaksi kuormaa mursketta. Ongelmana on läpi
puskeva kasvillisuus ja sen lopullinen hävittäminen. Myös kaukalon hoito on talkootyötä,
johon asiasta huolestuneet kyläläiset voivat tulla mukaan.
Urheilukentälle on rakennettu beachvolleykenttä, jota ylläpitää kyläyhdistys.
Ulkokuntoiluvälineet kylälle puhuttivat myös, eikä niiden hankintaa pidetty
mahdottomana.

Kaupunginpuutarhuri Matti Nikander esitteli toimenkuvansa alaisuuteen kuuluvia asioita.
Tori, venepaikat, matonpesupaikat, leikkipaikat, puistot.
- Diaesitys, jossa esiteltiin Vartsalan aluetta sekä lautatarhaa koskeva vuonna 2012 tehty
hoito- ja ideointisuunnitelma (konsulttitoimisto Faunatica Oy)
- 2013-2015 syntyneitä kunnostuksia ja parannuksia mm pitkospuut, Pelkkakujan
ympäristössä tehdyt maaston muotoilut, keskipaana.
- Kuvasarja 2011-2018 alueen eri puolilta, jossa näkyi muun muassa puustosta paljaaksi
hakatun alueen kohdalla rannassa oleva valtava eroosio.

-

Erityisesti betonirenkaan kohdalla, sekä pitkospuiden päässä vesi on vienyt maata useita
metrejä.
Lautatarhan alue on määritelty M3.1 ulkoilumetsäksi. Suunnitelman tarkoitus on eri
ikäisen puuston saaminen alueelle. Raivauksen yhteydessä jätetään lämpäreitä, joka
harvennetaan noin viiden vuoden kuluttua ja sitten suunnilleen viiden vuoden välein.
Kyse on noin 30 vuoden suunnitelmasta, jotta alue tulee suunniteltuun tilaan

Tavoitteet:
Lahopuun hyödyntäminen, uuteen suunnitelmaan lisätään lahopuuaidat sekä
lämpäreet, jotka asetellaan alueelle sopiviin kohtiin. Niissä on tarkoituksenmukaista
hallittu villeys
Pitkospuiden jatkaminen
Alueelle on myös mahdollisuus istuttaa uusia, alueelle sopivia, puita, joista oli
esimerkkejä listattuna
Kaupunki ohjeistaa alueen toimintaa
Matti Nikander toimittaa kyläyhdistykselle päivitetyn suunnitelman ohjeineen ja kyläyhdistys
järjestää talkoot, kun alueelle meneminen on tarkoituksenmukaista keliolosuhteet huomioon
ottaen.
Kysymyksiä:
- Tony Pelander esitti huolensa eroosiosta, ja ehdotti rantabulevardin rakentamista
järeästä kivestä ja sen varaan rakennetusta kiviaineksesta ja sorasta. Kaupunki voisi
hakea rahoitusta voisi hakea esim EU:n kautta. Maa-ainesten siirtämiselle entisen
sahateollisuuden alueella ei ole esteitä, Tony viittasi aiemmin tehtyihin
laboratoriokokeisiin. Samoin Ari Vainio totesi alueella tehtyjen tutkimusten perusteella
lautojen olevan puhtaita.
- Rantareitin tämänhetkinen tilanne herätti paljon keskustelua. Todettiin sen olevan melko
kulkukelvottomassa kunnossa. Lasse Rannikko moitti kaupunkia lautatarhan alueen
hoidon laiminlyönnistä.
- Aija Karikoski keskusteli adressista, johon Katja Toivonen ja hän olivat keränneet kylältä
nimiä. Aija ja Katja pyysivät lupaa esittää kuvaesityksen lautatarhan alueen eri osista
liittyen alueen hoitamattomuuteen.
- Katja Toivonen ehdotti, että joku muu voisi hoitaa aluetta, ettei puheenjohtajan tarvitse
yksin. Susanna Raimi korjasi olevansa ainoastaan yhdistyksen pj, kyläyhdistys on
organisaatio, joka järjestää ja toimii koolle kutsuvana moottorina, kukaan ei ole tässä
yksin.
- Todettiin myös, että käsitys, ettei lautatarhan alueella ei ole talkoilta kahteen vuoteen on
virheellinen: Alueella on pidetty useita pieniä talkoita ja myös yhdet isommat, joissa
kaadettiin muutamia kuusia ja metsämäntyjä aiemmin sovitun mukaisesti. Lisäksi
perattiin polkujen reunoista metri ulospäin. Lisäksi kaupunki on suorittanut alueella
perkuita.
- Lautatarhan alue herätti paljon keskustelua.
- Eero Linjama muistutti ja täsmensi, että keskusteluissa on kaksi toisistaan riippumatonta
asiakokonaisuutta:
o Rantareitti ja sen kunnostus
o Alueen puuston hoito

-

Mika Mannervesi totesi, että Matti Nikanderilla on vapaus laatia rantaviivan ja alueen
suunnitelma ja toteutus.

Muuta keskustelua:
- Keskustelua herätti myös kevyenliikenteenväylän saaminen kylälle. Kaninkolantien
kapeus ja ns. uiton kurvit koetaan erityisen vaaran paikkoina, samoin tien molemmin
puolin kasvava korkea kaislikko. Aiheen nosti esille Teija Laamanen.
- Anu Pelander oli huolissaan nuorten iltojen jatkumisesta. Todettiin nuorten illoille olevan
suuri tarve, ja asia on erittäin tärkeä. Tätä asiaa viedään kylällä eteenpäin, jotta illat
saataisiin jatkumaan kevätkaudella.
- Tony Pelander kysyi muistiota päätöksistä, Kyläyhdistyksen pj vastasi, että kyseessä oli
info- ja keskusteluilta, niin mitään virallisia päätöksiä tilaisuudessa ei tehty. Tilaisuudesta
kirjataan kuitenkin asia muistio.
6. Illan päättäminen Kyläyhdistyksen pj kiitti kaikkia osallistuneita ja päätti tilaisuuden klo 20.15
Tilaisuuden kulun ja puheenvuorot kirjasivat
Pasi tyynmaa

Susanna Raimi
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