KUIVASPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA
Loppuraportti
Korjattu 2. painos

Lehtovuori, Panu
Vanhatalo, Jaana
Elfving, Sanna
Arkkitehtuuri / Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tampereen teknillinen yliopisto

Kannen kuva: Maanmittauslaitos. 2018a.
Tilaaja: Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ry
Alkuperäisversio: Tampere 31.12.2018
Korjattu versio 1.11.2019 (2. painos): korjattu muutamia
karttaselitteitä ja kirjoitusvirheitä suunnitelmaosuudesta
sekä lisätty luontokarttaan liito-orava-alue.

SISÄLLYS
4
5

Esipuhe
1. Johdanto

7
9
10
15
16
17
18

2. Nykytilanne ja kehittämistarpeet
2.1. Alueen kaavatilanne
2.2. Asuminen
2.3. Yhteisö, julkinen tila ja palvelut
2.4. Elinvoima ja yritykset
2.5. Liikenne
2.6. Luonto, maisema, biodiversiteetti ja kulttuuriympäristöt

19

3. Kuivaspään tulevaisuuskuva

23
24

4. Kuivaspään uusi kyläsuunnitelma
4.1. Suunnitelman pääkohdat
4.2. Teemakohtaiset suunnitelmakartat ja toimenpiteet
26
Asuminen
30
Yhteisö, julkinen tila ja palvelut
32
Elinvoima ja yritykset
36
Liikenne
40
Luonto, maisema, biodiversiteetti ja kulttuuriympäristöt
44
4.3. Säännöstö
		
45
5. Lopuksi
46

LÄHTEET
LIITE 1: Suunnittelualueen rajaus
LIITE 2: Rantoisten vesihuolto-osuuskunnan verkoston kartta
LIITE 3: Kuivaspään kyläsuunnitelmaan liittyvän kyselyn raportointi
LIITE 4: Tulevaisuustyöpajan (26.10.2017) muistio
LIITE 5: Suunnitelmatyöpajan (29.5.2018) muistio

3

Esipuhe
Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitos toteutti 2017-18
Kuivaspään tulevaisuustyön ja maankäyttösuunnitelman. Vaikka suunnittelualue itse asiassa koostuu useammasta historiallisesta kylästä, puhutaan tässä työssä koko suunnittelualueesta Kuivaspään kylänä. Työn tilaaja
on Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ja se on Euroopan maaseuturahaston rahoittama. Ideointi ja suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kyläläisten ja Lempäälän kunnan kanssa. Tavoitteena oli päivittää
vuonna 2003 tehty kylän yleissuunnitelma, löytää nykytilanteessa fiksuja
ja kestäviä ratkaisuja Kuivaspään kylän kehittämiseksi ja samalla hahmottaa mallia, jota Lempäälän kunta voisi käyttää muidenkin keskustaajaman
ulkopuolisten kylien strategisessa yleissuunnittelussa.
Haluamme kiittää Kuivaspään kyläyhdistystä sekä alueen asukkaita ja toimijoita aktiivisesta otteesta kyläsuunnitelmatyön aikana. Erityiskiitokset
haluamme antaa Heikki Konsalalle työn hyvästä luotsauksesta tilaajan
puolelta. Haluamme myös erityisesti kiittää Marjamäen Nestettä työpajojen mahdollistamisessa tiloissaan.
Tampereella 31.12.2018
Työryhmä
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1. Johdanto
jakaa vastuita uusilla kaikkia hyödyttävillä tavoilla. Maaseutumaiset pihapiirit voisivat olla erinomainen monisukupolvisen asumisen yksikkö.
Kutsuliikenne ja myöhemmin ehkä automaattinen liikenne ovat elinehto vanhenevalle väestölle.

Kuivaspään kylälle on laadittu edellinen kyläsuunnitelma vuonna 2003
ja päivitys vuonna 2009. Kuivaspään tienoo on suuresti muuttunut tämän jälkeen. Uusi Kuivaspään kyläsuunnitelma jäsentää kylää ja sen
ympäristöä siten, että kylän eri osien luonne ja identiteetti saadaan
säilytettyä ja samalla osoitetaan paikkaan sopivia kehittämismahdollisuuksia. Tulevaisuustyö ja suunnitelma pyrkivät osaltaan varmistamaan
kyläläisten ja kyläyhdistyksen äänen kuulumisen Lempäälän kehittämisestä tehtävien päätösten yhteydessä.

Maatalouden toimintaympäristö muuttuu alati (ks. esim. Peltomaa
2015). Ilmastonmuutoksella ja kestävän kehityksen edistämisellä on
omat vaikutuksensa maatalouteen ja maaseutuun. Maatalouden on
samalla paitsi kyettävä vastaamaan kasvavaan ruoantuotannon tarpeeseen (ks. esim. FAO 2018), myös pyrittävä samalla ilmastonmuutosta
ehkäisevään työhöön. Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen
vaativat maatalouden toimijoilta toisaalta monialaistumista, toisaalta
taas samalla kuitenkin erikoistumista ja verkostoitumista muiden tuottajien kanssa (Kuhmonen Mäntymäen 2017 mukaan). Kannattavuuden
kannalta kaikki ylimääräinen on ulkoistettava, mutta samalla kyettävä
olemaan monessa mukana. Kannattavuusvaatimukset yhdessä ilmastonmuutoksen torjunnan ja teknologisen kehittymisen kanssa avaavat
myös uudenlaisia mahdollisuuksia maatalouden toimijoille, esimerkiksi uusien biotuotteiden tai energian piirissä. Tämä toimintaympäristön
muutos on yritetty ottaa huomioon myös uudessa Kuivaspään kyläsuunnitelmassa.

Vuonna 2006 avautuneen Ideaparkin sekä Marjamäen yritysalueen
jatkuva kehittäminen ja laajeneminen asettavat omanlaisensa paineen
kylän kehittämiselle. Ideaparkista on tullut kylän lähipalvelu, mutta samalla laajeneva yritysalue asettaa painetta kylälle ja sen kehittämiselle:
miten suojata asuinalueet sekä mitä alueiden rajapinnassa tapahtuu?
Lempäälän kunta on myös maininnut strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osoittavansa Marjamäkeen suuren
määrän uusia työpaikkoja (2700 kpl) (Lempäälän kunta 2018k, 9). Toteutuessaan tämä synnyttää runsaasti työpaikkaliikennettä. Olisi järkevää, että osalla työntekijöistä olisi mahdollisuus asua työpaikkaansa
lähellä. Tähän Kuivaspää tarjoaa oivallisen mahdollisuuden.
Lempäälän maapolitiikka huolestuttaa monia kyläläisiä: miten mahdollistetaan pienimuotoinen uusi asuinrakentaminen esimerkiksi omille
sukulaisille? On selvää, että kylän pysyminen elinvoimaisena vaatii paitsi ympäristön vaalimista myös uutta rakentamista. Uusi kyläsuunnitelma antaa puitteet kylän kehittämiselle, kuitenkin säilyttäen Kuivaspään
maaseutumaisen ja kylämäisen ilmapiirin.

Kuivaspään kyläsuunnitelmatyön tavoitteena on luoda väline maaseutumaisen ympäristön rakentamiseen ja kehittämiseen koko Lempäälän
alueella. Tämä työkalu koostuu alueen analyysistä sekä sen pohjalta
muokattavasta säännöstöstä. Työkalu mahdollistaa rakentamisen tiettyjen sääntöjen mukaan ottaen kuitenkin huomioon kunkin alueen
erityispiirteet. Säännöstön ideana on myös pitää kylien kehittäminen
joustavana, eli eksakteja rakennuspaikkoja ei määritellä suunnitelmakarttaan, kuten yleensä tehdään maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Säännöstön suhde Lempäälän rakennusjärjestykseen ansaitsisi oman pienen lisätyön.

Kylämäisyys on monissa suunnittelukeskusteluissa esiin nouseva, yleensä myönteisenä pidetty käsite. Kaupunkitutkimuksen perinteessä se liittyy sosiaalisten ympäristöjen tyypittelyyn, jossa erotellaan toisistaan
kiinteä paikkaan, sukusiteisiin tai uskontoon kiinnityvä ‘yhteisö’ ja avoin,
rationaalisiin valintoihin ja kilpailuun perustuva ‘yhteiskunta’ (Gemeinschaft / Gesellschaft, Tönnies 1887). Yhteisöt liitetään tässä vanhassa
keskustelussa maaseudun kyliin ja yhteiskunta puolestaan suurkaupunkien sosiaaliseen todellisuuteen. Nykykeskustelussa kylämäinen
ympäristö nähdään sosiaalista ja kulttuurista lisäarvoa tuottavana mahdollisuutena, joka elää yhteydessä verkottuneeseen kaupunkiseutuun.
Kylämäinen ympäristö on ihmisläheinen ja tunnistettava; naapurit tunnetaan ja naapuriapua on tarjolla. Lähiyhteistö ei kuitenkaan sulje pois
työhön, koulutukseen ja harrastuksiin liittyviä verkostoja, jotka voivat
olla hyvinkin laajalle levittäytyviä. Kuivaspää on hyvä esimerkki siitä,
mitä kylämäisyys on ja voi olla 2000-luvulla. Omaa ympäristöä arvostetaan ja vaalitaan, mutta kylän elinvoiman kehittäminen nähdään laajassa kaupunkiseudun kontekstissa.

Kyläsuunnitelman aluerajaus on nähtävissä liitteessä 1. Mukana ovat
Kuivaspään vanha kylä, eli Kuivaspääntie ympäristöineen sekä Rantoistentien ympäristö Rautasemantielle asti, Rautasemantie Kirjastentielle
asti (sisältäen Nääjärven ja Kirjastentiet), Lopentien ja entisen Sarvikasjärven ympäristö, Ideaparkin ympäristö Ideaparkin itä- ja etelä-puolilta
sekä Savontien ympäristö Tervajärvelle asti. Suunnittelualueen rajaaminen ei ollut helppo tehtävä, sillä kokonaisuus koostuu useammasta
historiallisesta kylästä. Etelässä rajausta venytettiin loppumetreillä vastaamaan kylän alueen vesihuolto-osuuskunnan verkostoa. Tässä työssä
koko suunnittelualueesta puhutaan Kuivaspään kylänä.
Työn aikana osallistettiin aktiivisesti kylän asukkaita, toimijoita ja loma-asukkaita. Kesällä 2017 tehtiin karttapohjainen kysely alueen asukkaille ja toimijoille Maptionnaire-internetsovellusta käyttäen, joskin
kyselyyn oli mahdollista vastata myös perinteisellä paperilomakkeella.
Kysely koski alueen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja tulevaisuusku-

Väestön vanheneminen koskettaa koko Suomea. Kuivaspäässä tämä
megatrendi näkyy tarpeena ja mahdollisuutena luoda monisukupolvisia
asumisen ympäristöjä, joissa työssäkäyvät, nuoret ja vanhukset voivat
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vaa (katso liite 3). Tämän jälkeen tulevaisuuskuvaa syvennettiin kyselystä saatujen tulosten pohjalta tulevaisuustyöpajassa 26.10.2017 Marjamäen Nesteellä (katso liite 4). Itse suunnitelmaluonnosta esiteltiin
ja yhteiskehiteltiin työpajassa 29.5.2018 (katso liite 5). Lähes valmista
suunnitelmaluonnosta esiteltiin kyläläisille vielä kerran 18.9.2018. Näiden lisäksi työn tiimoilta ollaan kahdesti keskusteltu Lempäälän kunnan
kaavoituksen kanssa (15.8.2017 ja 26.4.2018) sekä Lempäälän kehitys Oy:n kanssa 12.9.2018. Tämän lisäksi olemme käyneet pyynnöstä
maastokäynnillä yhdessä Jouko Konsalan kanssa 18.10.2018 sekä saaneet postitse yhden kirjeen koskien hevostilaa lokakuussa 2018. Lisäksi
olemme aktiivisesti olleet yhteydessä Lempäälän kuntaan aineistopyyntöjen ja lisätietojen merkeissä sekä olleet yhteydessä myös Lokkisaari-yhdistykseen Sarvikkaan osalta. Luonnollisesti myös vanhat kyläsuunnitelmat vuosilta 2003 ja 2009 ovat toimineet pohjamateriaaleina
suunnitelman tekemiselle.
Lopuksi tämän raportin rakenteesta: luvussa kaksi käsitellään alueen
nykytilannetta ja kehittämistarpeita, eli suunnitelman lähtökohtia. Luvussa kolme muotoillaan Kuivaspään tulevaisuuskuvaa. Luvussa neljä esitellään varsinainen Kuivaspään kylän uusi kyläsuunnitelma, joka
koostuu siis suunnitelmakartasta, toimenpiteistä sekä kirjallisesta säännöstöstä.
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2. Nykytilanne ja kehittämistarpeet
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Kuva A. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta. (Pirkanmaan liitto 2017)

Kuva B. Ote Tampereen seudun Rakennesuunnitelma 2040:stä. (Seutuhallitus 2014)

Kuva C. 12013 Kuljun-Marjamäen osayleiskaava. (Lempäälän kunta 2007)

2. Nykytilanne ja kehittämistarpeet
2.1. Alueen kaavatilanne

Strateginen yleiskaava ja Lempäälän kuntastrategia

Maakuntakaava

Strateginen yleiskaava (14002) on Lempäälän maankäyttöä ohjaamaan
tehty suunnitelma, joka katsoo vuoteen 2040 asti. Sen avulla on tarkoitus siirtää koko kunnan maankäytön pitkän aikavälin tavoitteet asemaja osayleiskaavojen laatimiseen. (Lempäälän kunta 2018l)

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä Marjamäen halki ja tien 130 varrella kulkee kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden kehittämisvyöhyke. Ideapark sijoittuu kaupallisten palvelujen alueelle, jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön. RealParkin kohdalla merkintä on työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön. Muuten Marjamäki on sekä työpaikka- että teollisuusaluetta. Alueen koilliskulma on merkitty osaksi ekosysteemipalvelujen
kannalta merkittävää maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Taajamatoimintojen alueen raja kulkee Sarvikkaantien länsipuolella. Maakuntakaavassa alueelle ei siis ole suunniteltu merkittävää asuntorakentamisen lisäämistä. (Pirkanmaan liitto 2017) Toisaalta sekä työpaikkojen että
kaupallisten palvelujen läheisyyden pohjalta voi päätellä, että alueella
voisi olla kysyntää asuntorakentamiselle.

Strategisen yleiskaavan kaavaluonnoksessa on huomattu Kuivaspään
rooli taajaman laidalla olevana maaseutualueena (Lempäälän kunta 2018h; 2018j, 11). Kaavakartassa Kuivaspääntie on merkitty osaksi
nauhataajamaa, ja Rantoistentien ympäristö taajaman läheiseksi kylämiljööksi. Myös Birgitan polku on merkitty suunnitelmaan. (Lempäälän
kunta 2018h)
Tämän hetkisen taajaman ulkopuolella oleva Marjamäen yritysalue on
strategisessa yleiskaavassa yritetty sitoa paremmin osaksi taajamarakennetta (Lempäälän kunta 2018j, 14). Jos taajama laajenisi Marjamäen
suuntaan, olisi esimerkiksi Ideaparkin palveluiden käyttö lähipalveluina
helpompaa.

Tampereen seudun Rakennesuunnitelma 2040

Ongelmana kaavaluonnoksessa voidaan nähdä kylien kohdalle esitetty
hyvin pieni asukaslisäys: 22 vuodessa kyliin on osoitettu vain 196 uutta
asukasta. Kyliä on Lempäälässä seitsemän, eli tämä tarkoittaisi vain 1,27
asukasta kylää kohden vuodessa. Tämän lisäksi kaavaluonnoksessa mainitaan, että kyliä “[...] tavoitellaan kehitettävän maaseutumaisina alueina, joissa lisärakentaminen on mahdollista erityisesti kylän lähialueilla.”
(Lempäälän kunta 2018i; 2018j, 11) Kuitenkaan kaavaluonnoksessa ei
osoiteta tähän minkäänlaisia välineitä, eikä asiaa avata sen enempää.
Myöskään väkiluvun erittäin pieni lisäys ei tue tätä kehittämisajatusta.

Seutuhallituksen tekemä rakennesuunnitelma on koko Tampereen
kaupunkiseutua tarkasteleva suunnitelma, jonka avulla pyritään sovittamaan yhteen alueen kuntien maankäyttöä. Rakennesuunnitelma
keskittyy ensisijaisesti kaupunkialueeseen, joten se ei vastaa kaikkiin
aluerakennetta koskeviin kysymyksiin. Suunnittelualueella on Tampereen, Oriveden, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Vesilahden, Pirkkalan
ja Ylöjärven kaupunkialueista ja se kattaa noin 11% kyseisten kuntien
kokonaispinta-alasta. (Tampereen kaupunkiseutu 2014, 3, 5)
Rakennesuunnitelmassa alueen väestön kasvua ohjataan ensisijaisesti
tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tämä nähdään kyliäkin kehittävänä maankäytön tapana, sillä näin kylät säilyvät selkeästi erilaisena
vaihtoehtona kaupunkimaiselle asumiselle. Varsinaiset ratkaisut siitä,
kyliä ja maaseutumaisia alueita kehitetään, jätetään kuntakohtaisesti
ratkaistavaksi. (Tampereen kaupunkiseutu 2014, 5)

Yleiskaava
Alueella pätevät 12010 Kuljun-Marjamäen-Moision-keskustan osayleiskaava (vahvistettu 17.12.2001) ja 12013 Kuljun-Marjamäen osayleiskaava (voimaantulokuulutus 25.10.2007). Vireillä tällä hetkellä (12.2.2018)
on 12018 Marjamäen osayleiskaavanmuutos. Marjamäen osayleiskaava on osittain ristiriidassa voimassa olevan asemakaavan kanssa, joten
osayleiskaavaa päivitetään. Alueen asemakaavaa on tarkoitus laajentaa
pohjoisen suuntaan, joten myös osayleiskaavan rajaus muuttuu. (Lempäälän kunta 2018l; 2018m)

Rakennesuunnitelman karttaesityksessä Marjamäen teollisuusalue on
merkitty merkittävästi kehitettäväksi työpaikka-alueeksi. Helsingintietä pitkin kulkee seudullinen runkobussi. Varsinaisen Kuivaspään kylän
alueella ei ole kartassa mitään merkintöjä. (Tampereen kaupunkiseutu
2014, 9)
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Asemakaava ja tekeillä oleva rakennusjärjestys
Kyläsuunnitelman koko aluetta ei ole asemakaavoitettu. Tämänhetkinen
asemakaavoitettu alue kattaa Marjamäestä Ideaparkin alueen, Marjakaaren ja Marjamäentien pohjoispuolet sekä Helsingintien pohjoispuolen moottoritien liittymästä Hulikanmutkaan asti. Lisäksi moottoritien
länsipuolelle on rakennettu 2008 vahvistetun kaavan mukaan asuinalue
Lopentien varteen. Asemakaavoitetut alueet ovatkin pääosin teollisen
ja kaupallisen toiminnan alueita. Asuinaluetta on kaavoitettu lähinnä jo
olemassa olevien asuinrakennusten kohdalle, sekä Lopentien ja Savontien varteen. Nämäkin alueet on muutamia tontteja lukuunottamatta
rakennettu. (Lempäälän kunta 2018a) Marjamäentien kaakkoispuolella on tällä hetkellä käynnissä kaavamuutos koskien Pajalantien aluetta.
Kaava odottaa tällä hetkellä hyväksymistä, ja muuttaa alueen työpaikka-alueeksi. (Lempäälä 2018e) Lopentien pohjoispuolella ja Sarvikkaantien länsipuolella taas on käynnistetty kaavamuutos koskien Puusepäntietä: tarkoituksena on muuttaa yhdistetyt asuin- ja yritystontit pelkälle
asuinrakentamiselle (Lempäälän kunta 2018f).
Lempäälän kunta antaa rakennuslupia ensisijaisesti asemakaavoitetulle
alueilla, ja asemakaavoittaa ensisijaisesti vain kunnan omistamia maita
(Lempäälän kunta 2017). Täten alueelle on ollut vaikeahkoa saada uusia
rakennuslupia (Maptionnaire-kysely & Kuivaspään työpajat 26.10.2017
ja 29.5.2018).
Kuva D. Yhdistelmä voimassaolevista asemakaavoista. (Lempäälän kunta 2018n)

Lempäälän kunta päivittää myös rakennusjärjestystään. Edellinen rakennusjärjestys on vuodelta 2002 ja sitä on osittain päivitetty 2012
(Lempäälän kunta 2018g) Rakennusjärjestys on luonnosvaiheessa.
Luonnoksessa Lempäälä on jaettu kolmeen eri luokkaan sijaintinsa mukaan. Luokka A1 sisältää kunnan nauhataajaman ja sen lähialueet, luokka A2 Lastusten, Kelhon, Lipon, Mattilan, Nurmen ja Säijän alueet sekä
A3 yhtenäiset metsävaltaiset alueet. Kuivaspää kuuluu lähes kokonaan
luokkaan A1. (Lempäälän kunta 2018c; 2018d)

2.2. Asuminen
Kuivaspään asumisen historiallinen tausta
Kylän alueella on asuttu jo kauan. Alueen vanhin tunnettu asuinpaikka
on Kuivaspään ja Maisenrannan rajalla sijainnut Naarankalmanmäki,
josta on löydetty rautakauden keskivaiheilla rakennetun talon jäänteet,
uhripaikka, sekä hautaröykkiöitä. Nykyään paikka on moottoritien alla.
Rantoisten jakokunnan muodostivat luultavasti keskiajalla kantakylä
Herrala sekä tytärkylät Sarvikas, Kuivaspää ja Maisenranta. Tytärkylät muodostuivat, kun kantakylän kasvaessa asukkaita alkoi muuttaa
etäämmälle kantakylästä. Asukkaat raivasivat itselleen uudet pellot,
mutta hyödynsivät kantakylien yhteisomistuksessa olevia alueita kuten
metsiä, vesialueita ja laitumia. Vuonna 1540 Sarvikkaassa oli seitsemän
sekä Kuivaspäässä kaksi (Ryödi ja Heikkilä) (pysyneet muuttumattoma-

10

na) ja Maisenrannassa kaksi tilaa, Nyrri ja Konsala. Konsalasta irrotettiin
Akkala vuonna 1554 ja Nyrristä Jutila 1555. (Mäkelä 2005, 22)
1940-luvulla siirtokarjalaisten myötä maatilojen ja asukkaiden määrä
kylissä kasvoi huomattavasti (Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys
2003). Sotien jälkeen ilman pysyvää asutusta olleen Lopen kartanon
maat luovutettiin siirtokarjalaisille ja rintamamiehille (Mäkelä 2005,
67). (Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys 2003).
Valtateiden rakentaminen on muuttanut kylää paljon. 1960-luvulla
rakennettu 3-tie jätti alleen metsää ja peltoja, mutta toisaalta paransi
kulkuyhteyksiä etenkin Tampereelle päin. 2000 valmistunut Tampere Helsinki moottoritie vaikutti kylään paljon viemällä maa-alaa ja aiheuttamalla melua. (Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys, 2003) Moottoritie jakaa kylän vahvasti kahteen puoliskoon, joiden välillä on linkkinä
vain muutama ylitys- ja alituspaikka.
Nykytilanne
Kuivaspään väkimäärä on kasvanut jo useita vuosia. Suurimman osan
kasvusta selittää Lopentien varren uusi asuinalue, mutta kuten voidaan
havaita kuvasta H, on väkiluku kasvanut myös muualla kylässä. Vasta
muutaman viime vuoden aikana Kuivaspään ja Savontien ympäristöjen
väkiluvun kasvu on tasaantunut. Tällä hetkellä Lopentien pohjoispuolella käynnissä oleva kaavamuutos muuttaisi asemakaavoitettuja tontteja

Kuva F. Kartta vuodelta 1954. (Maanmittauslaitos 1954)

Kuva E. Kartta nykytilanteesta. (Maanmittauslaitos 2018b)

Kuva G. Kartta vuodelta 1975. (Maanmittauslaitos 1975)

11

tiemelu on Kuivaspäässä monin paikoin häiritsevää. Ongelma johtuu
pitkälti vajonneista meluvalleista. Myös liittymien ja tien korot ovat ilmeisesti rakentamisen aikana muuttuneet suunnitelluista, mikä heikentää rakenteellista melunsuojausta Lempäälään liittymässä (Aittoniemi
2001). Moottoritie kulkee samansuuntaisena Kuivaspääntien ja Rantoistentien kanssa, joten se aiheuttaa haittaa lähes koko vanhan kylän
sekä Lopentien alueella. Kyläkyselyn vastauksissa ja työpajoissa moottoritien melun häiritsevyys asumiselle nousi vahvasti esiin.

asumiseen, jolloin ainakin tämän osalta on odotettavissa väestön kasvua alueella.
Ikäjakaumakaavioista (ks. kuva J) voidaan havaita, että 30-49-vuotiaiden
osuus pysyy melko samana alueelta toiselle, kuitenkin sillä erotuksella,
että Kuivaspään vanhan kylän alueella ja Ideaparkin ympäristössä heitä
on hieman enemmän. Lopentien ja Savontien ympäristössä taas lapsien (alle 18-vuotiaat) osuus korostuu selvästi. Yli 65-vuotiaita on taas
suhteessa selvästi enemmän vanhan kylän alueella ja Ideaparkin ympäristössä, joskin sillä erotuksella, että Ideaparkin ympäristössä ei ole
vuonna 2017 asunut yhtään yli 75-vuotiasta. Jos verrataan Kuivaspäätä
koko Lempäälään voidaa huomata, että alueella on selvästi enemmän
alaikäisiä sekä työikäisiä ja taas selvästi vähemmän yli 50-vuotiaita.

Kyselyvastausten perusteella alueelle lähtökohtaisesti toivotaan uusia
asuinrakennuksia ja asukkaita. Uusien asukkaiden avulla taattaisiin kylän elinvoimaisuus ja elävyys. Uusien asukkaiden koettiin myös parantavan yhteisöllisyyttä ja lisäävän kylän sosiaalisuutta. Kylän rakenne sietää
lisärakentamisen, mutta sen pitäisi tapahtua maaseutumaisuuden ehdolla. Kylässä nähdään myös potentiaalia ”mallikyläksi”, jossa olisi hyvin
suunniteltua kyläasumista, myös vanhuksille.

Karkeasti jaoteltuna kohdealue jakautuu sijainniltaan ja typologialtaan
kolmeen erilaiseen asuinalueeseen (ks. kuva I). Kuivaspääntien ja Rantoistentien sekä niistä haarautuvat teiden asuinrakennukset muodostavat yhden kokonaisuuden, Savontien asuinrakennukset yhden, ja Lopentien varren asuinrakennukset kolmannen. Kuivaspääntien ympäristö on
vanhaa kyläaluetta ja maisemaltaan hyvin maaseutumainen. Savontien
alkuosassa on jonkin verran uudempaa asutusta, joka muuttuu nopeasti
maaseutumaiseksi. Lopentien alue sijaitsee moottoritien länsipuolella
kytkeytyen selvemmin Lempäälän keskustaajamaan. Alueen pohjoisosa
koostuu uudesta muuta suunnittelualuetta tiiviimmästä asutuksesta,
Lopentien eteläpuoli taas on maaseutumaista harvaa rakentamista ja
viljelysmaata.

Huonoiten Kuivaspää sopii asuinpaikkana vastaajien mielestä vanhuksille, parhaiten taas pariskunnille ja lapsiperheille. Tämä selittynee
alueen liikkumisen tukeutumisella yksityisautoiluun. Viiden vuoden
päästä kylässä arvioi edelleen asuvansa enää viidennes vastaajista. Tätä
selittää kysymyksen alhaisempi vastausprosentti sekä vastanneiden ikäjakauma. Erityisesti väestön vanheneminen koettiin uhaksi Kuivaspään
tulevaisuudelle. Myös tämä tukee lisärakentamista ja sen myötä uusien
asukkaiden muuttoa alueelle.

Kylä on pääosin joko Rantoisten vesihuolto-osuuskunnan (ks. kartta liite
2) tai Lempäälän kunnan vesijohto- ja viemäriverkostossa. Rantoisten
vesihuolto-osuuskunta perustettiin vuonna 2000 (Konsala 2018). Pääsyynä perustamiselle oli alueen porakaivoissa esiintynyt arseeni (Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys 2003).
Vesihuolto-osuuskunnan verkostoa laajennettiin vuonna 2009. Tällä hetkellä
osuuskunnan osakkaana on 81 taloutta. (Konsala 2018)
Kuivaspäässä on kaksi Pirkanmaan jätehuolto Oy:n jätepistettä: Kuivaspääntiellä (Kuivaspääntie 150) ja Savontiellä (Savontie 240). Näihin voi toimittaa
seka- ja paperijätettä. Näiden lisäksi
Ideaparkilla (Ideaparkinkatu 4) sijaitsee yksi Suomen Pakkauskierrätys Rinki
Oyn jätepiste, johon saa viedä yleisimmät lajiteltavat jätelajit sekajätettä lukuunottamatta. (KIVO 2018)
Vuonna 2000 valmistuneen moottoritien meluntorjunta on puutteellista, ja
Kuva H. Väestömäärän kehitys 1980-2017 Kuivaspään kylän alueilla osa-alueittain (ks. Kuva I) sekä koko alueelta.
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Kuva I. Kuivaspään kylän osa-alueet.
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Kuva J. Väestön ikärakenne Kuivaspään kylän eri osa-alueilla, koko
kylän alueella (SYKE & Tilastokeskus 2018) sekä Lempäälässä (Tilastokeskus 2018) vuonna 2017.
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2.3. Yhteisö, julkinen tila ja palvelut
pysähtyy maanantai-iltaisin Rantoistentiellä (Lempäälän kunta 2018b).
Lähin Postin palvelu, pakettiautomaatti, sijaitsee Ideaparkissa. Lähimmät täyden palvelun postit sijaitsevat Lempäälän keskustassa sekä Kuljussa. (Posti 2018)

Kuivaspään ja ympäristön kylätoimikunta perustettiin 1989 ja sen seuraaja Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys 2001. Oikeustoimikelpoinen kyläyhdistys pystyi esimerkiksi hakemaan hankerahoitusta kyläsuunnitelman laatimiseen. (Mäkelä 2005, 129-130) Kyläyhdistys valvoo
Kuivaspään kylän etuja esimerkiksi kunnan maankäytön suunnittelussa.
Kyläyhdistyksen saavutuksia on ollut muun muassa Rantoisten vesihuolto-osuuskunnan perustaminen, aiempien kyläsuunnitelmien teko
suunnitelmallisen maankäytön edistämiseksi sekä kylähistorian kokoaminen (Mäkelä 2005, 130). Kyläyhdistys on myös kunnan omatoimirahoituksella rakentanut useita tievalaistuksia kylän teille ja edesauttanut
useammalle kylän yleisille teille tievalojen saamista (Katajisto 2018).
Kyläyhdistys järjestää myös pienimuotoisia tapahtumia ja toimintaa kyläläisille.

Marjamäen alueen takia Kuivaspäässä on poikkeuksellisen hyvät kaupalliset palvelut. Vuonna 2006 avattu Ideapark on tuonut Kuivaspään
asukkaille helposti saataville ravintoloita, tavarataloja, erikoisliikkeitä
ja viihdettä sekä harrastuksia. Ideaparkin rakentamisen jälkeen myös
Marjamäen muille alueille on saapunut lisää muita toimijoita, esimerkiksi RealPark Ideaparkin pohjoispuolelle, jossa sijaitsee paitsi erikoiskauppaa, myös päivittäistavarakauppaa (Lidl, Tokmanni, Puuilo). Perinteisempää tarjontaa alueella edustaa Marjamäen Neste, joka sijaitsee
Marjamäen- ja Savontien liikenneympyrässä. Paitsi, että se toimii huoltoasemapalvelujen tarjoajana, toimii se myös perinteisenä kohtaamisten ja kylätoiminnan paikkana.

Kyläkyselyssä lähes kaikki ilmapiiri-kysymykseen vastanneista vastaajista pitävät kylän ilmapiiriä positiivisena. Viihtyvyyttä koettiin pystyttävän
nostamaan esimerkiksi rakentamalla kylän alueelle leikkipuisto sekä kevyen liikenteen väyliä, huolehtimalla moottoritien meluvallin kunnostamisesta sekä osallistumisella kylän yhteisiin talkoisiin ja tapahtumiin.
Kyläyhdistyksen toiminta koetaan hyväksi, joskin jonkin verran toivottiin lisää yhteisiä tapahtumia sekä aktiivisuutta kyläläisiltä.

Alueelle on viime vuosina syntynyt monenlaisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Ideaparkiin elokuussa 2018 avattu Ideapark
Sport ja Marjamäessä sijaitseva Liikuntakeskus Parkki tarjoavat laajan
valikoiman liikuntalajeja, kuten tanssia, sulkapalloa, salibandya, kuntosaliharjoittelua ja judoa. (Koy Ideapark 2018b; Liikuntaparkki Oy 2018)
Ideaparkilla on myös suunnitelmassa uimahalli-kylpylä yhteistyössä
Lempäälän kunnan kanssa. Lisäksi alueen lähimetsät tarjoavat hyvät
puitteet ulkoiluun. Kyselyn harrastus-kysymykseen vastanneiden keskuudessa liikunta, urheilu ja ulkoilu olivatkin suosittuja harrastuksia.
Myös kulttuuria ja käsitöitä harrastetaan paljon, mutta luultavasti lähinnä oman kylän ulkopuolella.

Kylän alueella ei ole muutamaa leikkipuistoa lukuun ottamatta omia
oleskeluun tarkoitettuja, rakennettuja julkisia tiloja. Heikkilän navettaa
on käytetty kyläyhdistyksen tapahtumissa, mutta sekin on yksityisessä
omistuksessa. Samoin Marjamäen Neste tarjoaa kyläläisille kokoontumistilan, kuten myös Ideapark. Olemassa olevat leikkipuistot sijaitsevat
Turkkisen alueella Evakkotiellä sekä Savontien alkupäässä Vastamäentiellä. Työpajoissa ja kyselyssä saatiin viestiä, että varsinaiselle omalle
kokoontumispaikalle olisi kyllä tarvetta. Tällaiseksi paikoiksi voidaan
luokitella myös toivotut leikkipuisto ja pelikenttä.

Kyläkyselyn palveluita koskevaan kysymykseen vastanneista valtaosa
on tyytyväinen kylän palveluihin. Tämä johtunee pitkälti Ideaparkin
läheisyydestä sekä sen hyvästä tarjonnasta. Palveluja koskevat toiveet
koskivat joukkoliikennepysäkkiä, joukkokoulukyytejä sekä kylän omaa
kahvilaa/kioskia.

Kylän alueella ei nykyisin ole koulua, vaan alue jakautuu kolmeen eri
oppilaaksiottoalueeseen. Näiltä lapset kulkevat kolmeen eri alakouluun
Moision, Kuljun ja Lastusten kouluihin ja kahteen eri yläkouluun Sääksjärven ja Hakkarin kouluihin. Lain mukaisesti Lempäälän kunta tarjoaa
maksuttoman koulukyydin, jos koulumatkan pituus esi- tai perusopetukseen on yli viisi kilometriä. Kylän alueelta esiopetukseen ja alakouluun matka on pääosin alle viisi kilometriä, mutta esimerkiksi Savontieltä yläkouluun Sääksjärvelle matka ylittää tämän. Lähin lukio on
Lempäälän lukio ja lähin ammattikoulu Tredun Lempäälän toimipiste,
jotka toimivat samassa osoitteessa Valkeakoskentie 19, noin kilometrin
päässä Lempäälän keskustasta. Päiväkodit ovat sijoittuneet Lempäälässä pääosin nauhataajaman alueella. Lähimpänä kylää olevat päiväkodit
sijaitsevat Moision koulun lähettyvillä.

Kuivaspää on myös mukana Suomen älykkäin kylä -kilpailussa. Kilpailu on Suomen maaseutuverkoston järjestämä ja mukana on 31 muuta
suomalaista kylää. Maaseutuverkosto tosin kutsuu kilpailua ennemminkin kehittämiskokonaisuudeksi, sillä kilpailun tarkoituksena on sparrata
kyliä ja auttaa kyliä löytämään “älykkäitä ratkaisuja palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen ja luomiseen”. Kilpailuun osallistuville on
siis tarjolla myös ohjausta ja vertaistukea. Kisa ratkeaa vuoden 2019
loppupuolella. (Maaseutuverkosto 2018) Kisaan hakeutuminen on yksi
niistä monista prosessin aikana esiin tulleista esimerkeistä siitä, kuinka
Kuivaspään kylä ja yhteisö haluaa kehittää omaa kyläänsä ja pitää huolta sen elinvoimaisuudesta.

Muut julkiset palvelut kuten terveyskeskus ja kirjasto sijaitsevat Lempäälän keskustassa. Kirjastopalveluita pääsee käyttämään myös kylän
alueella, sillä Valkeakosken ja Lempäälän yhteinen kirjastoauto Walle
Savontien alkupäässä sijaitseva leikkipuisto Hulivili on valmistunut syksyllä 2018, eli kyselyn ja työpajojen jälkeen.
1
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2.4. Elinvoima ja yritykset
Marjamäki on merkitty maakuntakaavassa yritysalueiden kehittämisvyöhykkeeseen. Lempäälän Kehitys Oy:n (2018) mukaan Marjamäen
alue onkin hyvin haluttua yritysaluetta, varsinkin lähimpänä moottoritietä sijaitsevat alueet. Yrityksen tuovat alueelle paljon työpaikkoja,
mutta toisaalta myös raskasta liikennettä. Kyselyssä tämä koettiin uhkana, ja esimerkiksi Savontiellä raskaan liikenteen ja pyöräilijöiden kulku samalla tiellä nähtiin turvallisuusuhkana. Kyselyssä nousi esiin pelko
teollisuusalueen levittäytymisestä asuinalueiden sekaan.
Marjamäessä kaupallisten palveluiden ja teollisuuden alueet jakautuvat
muutamaan eri alueeseen. Ideapark muodostaa oman kokonaisuutensa ja on ilmaissut laajenemishaluja myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä
Ideaparkissa toimii lähes 200 yritystä (Koy Ideapark 2018a). Ideaparkin pohjoispuolella, Helsingintien toisella puolella sijaitsevaa aluetta kutsutaan taas nimellä RealPark. Alueella toimii esimerkiksi useita
moottoriajoneuvoja myyviä liikkeitä sekä useita rakennusalan yrityksiä.
Myös esimerkiksi Lempäälän Kehitys Oy:n toimisto sijaitsee RealParkin
alueella. RealParkin itäpuolella yritykset ovat enemmän teollisen alan
toimijoita. Pajalantielle ollaan kaavoittamassa uusia teollisuus- ja varastorakennuksia, mutta niiden yrittäjiä ei vielä ole tietoa. Hulikankulmassa toimii monien eri teollisuusalojen yrityksiä.
Kuivaspäässä sijaitsee hevos- ja maatalousyritysten lisäksi myös pienempiä yrityksiä ja kotitoimistoja esimerkiksi ulkomaille äitiyspakkauksia myyvä Nordic Birth Basket ja kiinteistövälitys Sopivakoti LKV Oy.
Uusimpia ulospäin näkyviä yrityksiä on Kuivaspääntien eteläpäässä
sijaitseva Muistokivi Oy M. Kaila, joka muutti alueelle 2013. Kyselyyn
vastanneet kokevat, että kylässä suhtaudutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan hyvin. Kylää suositellaan lähtökohtaisesti yritystoimintaan ja vähän alle puolen mielestä kylään tulisi rakentaa uusia yritystiloja. Näitä kuitenkin tulisi rakentaa vähitellen, ympäristöön sopivalla otteella.
Yritystoiminnan toivotaan olevan pienyritystoimintaa, joka sijoittuu
”autotalleihin” tai kotitoimistoihin. Runsaasti tilaa vaativan yrittäjyyden
toivotaan sijoittuvan jo olemassa olevalle toimitila-alueelle Ideaparkin
lähelle. Vastausten perusteella piirtyy esille ajatus, että uudet yritykset
toisivat työpaikkoja ja palveluita ja sitä kautta auttaisivat kehittämään
kylää. Prosessin aikana on myös tullut esiin, kuinka kylän asukkaat ovat
yrittäjähenkisiä ja haluaisivat aloittaa tai rohkaista muita yrittäjyyteen.
Tästä esimerkkeinä ajatus Runo ja ratsutila Pegasuksen2 toteuttamisesta, jolle olisi valmiit tilat Lepomäen tilalla (Mölsä 2018) sekä ajatus
greencare-ajatuksella toimivasta päiväkodista Savontien varressa (työpaja 29.5.2018).

Kuva K. Marjamäen teollisuusaluetta. (Maanmittauslaitos 2018a)
Kuva L. Ideapark. (Hellman 2007)

Tavaramerkki Pegasus on Heikki Mölsän omistuksessa, lisätiedustelut
suoraan tavaramerkin omistajalta (Mölsä 2018).
2
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2.5. Liikenne
Kuivaspää on hyvin saavutettavassa paikassa, sillä kylää halkoo vuonna
2000 rakennettu Helsinki-Tampere-moottoritie eli E12 eli valtatie 3. Kylästä ajaa autolla Tampereen keskustaan noin 20 minuutissa ja Lempäälän keskustaan 10 minuutissa.
Vanhan kylän alueella olevat Kuivaspääntie, Rantoistentie ja niistä eroavat sivutiet ovat hiekkateitä, jotka ovat paikoitellen myös hyvin kapeita.
Nopeusrajoitus näillä teillä on 40 km/h. Savontie on asfaltoitu Kylälammille saakka. Savontiellä kulkee paljon raskasta liikennettä esimerkiksi
Hulikankulmaan. Kyselyvastauksissa tämä koettiin ongelmallisena, sillä
Savontiellä pyöräilee usein lapsia. Vain osa alueen teistä on valaistuja.
Kyselyvastauksissa tunnistettiin teiden kunnossapito haasteeksi alueella ja Rantoisten- ja Kuivaspääntietä toivottiin asfaltoitavaksi. Sarvikkaantie on yksi tärkeistä Lempäälän väylistä. Kuitenkin kääntyminen
Sarvikkaantieltä Kuljuntielle on todella hankalaa suurien liikennemäärien takia. Tästä aiheutuu jatkuvasti myös vaaratilanteita. Sama koskee
myös Ideaparkinkatua ja Kuljuntietä. (Konsala 2018)
Maaseudulle tyypilliseen tapaan Kuivaspäässä ei ole kattavaa kevyen
liikenteen väylien verkostoa, vaan jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat
pääosin ajoväylän reunassa. Kyselyssä mm. Kuivaspääntielle ja Sarvikkaantielle toivottiin kevyen liikenteen väylää. Savontien alkuosassa,
Lopentiellä ja Ideaparkin lähellä pyöräilylle ja jalankululle on jo omat
väylänsä. Vanhan kylän alueella kävelijät ja pyöräilijät on huomioitu
alikululla Kuivaspääntieltä Lopentielle. Alikulun ansiosta monen lapsen
koulumatkan pituus pysyy lyhyempänä kuin mitä koulukyydin oikeuttava matka on.

Kuva M. Hiekkatietä Kuivaspäässä. (Elfving 2018)
Kuva N. Moottoritie siintää peltomaiseman takana. (Elfving 2018)

Kylän alueelle kulkee muutama linja-autolinja. Linja 55 (arkipäivänä n.
20 vuoroa kumpaankin suuntaan kello 6 ja 21 välillä) kulkee Tampereelta Ideaparkin ja Lempäälän keskustan kautta Vesilahteen, linjat 51
(arkipäivänä n. 20 vuoroa suuntaansa kello 6 ja 22 välillä) Tampereelta
Ideaparkin kautta Valkeakoskelle ja linja 53 (vain arkipäivänä 5 vuoroa
kumpaankin suuntaan kello 6 ja 17 välillä) Tampereelta Ideaparkin ja
Lempäälän kautta Valkeakoskelle. Lisäksi linja 57 kuljettaa koululaisia
alueella kolmella vuorolla aamulla ja kolmella iltapäivällä. Kuitenkin
vaikka alueelle kulkee linja-autoja, on valtaosalla asukkaista niin pitkä
matka pysäkille, että auto on pääasiallinen kulkuväline lähes kaikissa
talouksissa. Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että Kuivaspäässä asuminen perustuukin pitkälti yksityisautoiluun. Kyselyssä kartalle merkityistä reiteistä vain 9% tehtiin täysin muulla kulkutavalla kuin autolla, ja
nämäkin liittyivät pitkälti ulkoiluun.
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2.6. Luonto, maisema, biodiversiteetti ja kulttuuriympäristöt
tien risteykseen rakennettu maitolaituri. Kulttuuriympäristöohjelmassa
ja kyselyvastauksissa onkin hyvin tunnistettu samoja historiallisia kohteita. Kyselyssä tärkeiksi kohteiksi nousi kuitenkin myös asukkaiden jokapäiväiseen elämään liittyviä kohteita, esimerkiksi Marjamäen Neste,
Ideapark ja aluejätepiste.

Alueella on monia erilaisia luontotyyppejä. Sarvikkaan luhta ja avoimet
peltoaukeat, tienpientareet ja metsät luovat monenlaisia elinympäristöjä alueen kasveille ja eläimille. Alueen poluilla ja teillä kulkeva Birgitan polku kohottaa alueen matkailuarvoa. Alueen lehtikuusi- ja katajapaikat sekä koivukujat voidaan nähdä arvokkaina. Kyselyvastauksissa
maalaismaisemat, luonto ja ulkoilumahdollisuudet mainittiin useaan
kertaan tärkeinä asioina Kuivaspäässä. Esimerkiksi Birgitan polku, luhta, alueen ulkoiluun sopivat metsät, Tervajärvi, Pirunlinna ja Savontien
varrella oleva suuri kataja nousivat tärkeinä kohteina esiin kyselyssä.

Kylässä arvokkainta yksittäisten kohteiden sijaan onkin rakennuskohteiden ja maiseman muodostama melko eheä maaseutumainen kokonaisuus, etenkin Kuivaspääntien ja Rantoistentien varsilla.

Sarvikkaan luhta on entisen Sarvikasjärven jäljiltä jäänyt luhta Herralanvuolteen rannalla. Alueella aiemmin sijainnut Sarvikasjärvi on kuivunut,
kun vedenpinta laski Lempäälän koskien perkaamisen ja Vanajaveden
vedenpinnan korkeuden säännöstelyn takia (ks. myös kuvat E-G). Nykyisen luhdan kosteusolosuhteet vaihtelevat veden säännöstelystä riippuen. Luhta ei tällä hetkellä sovi hyvin virkistyskäyttöön, sillä alueella
on hankala kulkea. Alueen linnusto on monipuolista ja runsasta, mutta
lajisto on yksipuolistumassa puutteellisten hoitotoimenpiteiden vuoksi.
(Lokkisaari-yhdistys 2010)
Sarvikkaan luhdan pohjoispuolella Lopentien varrella on alue, jolla
ennen sijaitsi Lopen kartano. Kartanoa ennen paikalla sijaitsi Lopen
torppa. Isojaon jälkeen Herralan kartano siirrettiin tälle paikalle, ja sitä
alettiin kutsumaan Lopen kartanoksi. Kartanon mailla kulkenut joki on
sittemmin kuivunut ojaksi. (Mäkelä 2005) Työpajoissa kartanon entistä
puistoa toivottiin ennallistettavan virkistys- ja matkailukäyttöön. Kartanon puisto ja luhta ovat molemmat osa Ahtialanjärveltä alkavaa nauhataajaman suuntaista viherkäytävää.

Kuva O. Peltoaukeaa Ryödin tilalta. (Elfving 2018)

Vaikka maatalous on vain muutaman kyläläisen elinkeino, on se kylän
identiteetille tärkeä. Peltoaukeat ovat olennainen osa asukkaiden arvostamaa maaseutumaisuutta. Historialliseen näkymään verrattuna
kylän maaseutumaista olemusta on muuttanut lehmien ja lampaiden
katoaminen maisemasta (Mäkelä 2005, 81). Kyselyvastauksista käy ilmi,
että maaseutumaisuuden toivotaan säilyvän, vaikka kylän alueelle tulisikin uutta rakentamista.
Kylän alueella ei ole suojeltuja rakennuksia, mutta Lempäälän kunta on
huomioinut kulttuuriympäristöohjelmassaan erinäisiä kohteita merkittäviksi ja lisäselvitystä vaativiksi. Rakennuskohteina selvityksessä on
mainittu Ryödi, Rantoisten koulu, Konsala, Jutila, Heikkilä, Kivimäki ja
Nääjärven tila. Osassa näistä nykyisellä päärakennuksella ei välttämättä
ole historiallista arvoa, mutta pihapiirissä on edelleen vanhoja talousrakennuksia. Alueella on myös muutama arkeologinen kohde. Entinen
Lopen kartanon alue tunnistetaan ohjelmassa kulttuurimaisemaksi.
(Teivas 2006) Kyselyvastauksissa yksittäisiksi tärkeiksi koetuiksi maamerkeiksi nousivat esimerkiksi Sarvikkaantien varrella oleva muuntaja,
Lopen kartanon alue ja Heikkilän navetta, Sarvikkaan luhta, Konsalan
hevostila ja -laidun, Konsalan aitta ja riihi sekä talkootöinä Lepomäen-
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3. Kuivaspään tulevaisuuskuva 2040
Kuivaspään tulevaisuuskuvaan voidaan nähdä liittyvän skenaarioita eli
mahdollisia polkuja nykyhetkestä kohti jotakin tulevaa tilannetta. Taustana ovat meneillään olevassa URMI-hankkeessa (www.urmi.fi) hahmotetut Suomen kaupungistumisen skenaariot ja niiden taustalla olevat
suuret kehityskulut eli megatrendit, joihin Kuivaspään mahdollista seudullista asemoitumista ja paikallista muutosdynamiikkaa on kiinnostavaa verrata.
Suuret kehityskulut eli megatrendit ovat globaaleja ilmiöitä, jotka vaikuttavat kaikkialla. URMI-hankkeessa on kartoitettu näitä megatrendejä, jotka esitellään kuvassa P. Nämä megatrendit ovat vaikuttaneet myös
varsinaisiin URMI-skenaarioihin.
Itse URMI-skenaariot ja niiden olennaiset yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset ovat (Koste et al. 2018):
1. Perusura:
(nykykehitys jatkuu eikä suuria poliittisia interventioita tehdä)
– 6-8 suurinta kaupunkiseutua kasvaa. Keskisuurilla seuduilla
hidasta väestön pienentymistä. Muualla väki vähenee
voimakkaasti.
– Jalankulku- ja joukkoliikennekaupunki vahvistuvat, mutta myös
autoriippuvaisten pientaloympäristöjen määrä edelleen
lisääntyy.

Kuva P. URMI-hankkeen hahmotus megatrendeistä (Demos Helsinki & TTY Arkkitehtuuri 2017).

2. Muuttovoiton tahdittama maa
(voimakas maahanmuutto ja koko maa asuttuna)
– 21 suurinta kaupunkia kasvaa, muualla väki vähenee.
– Kehitys tuo polarisaatiota, ja varakkaampi osa kantaväestöstä
muuttaa rauhallisille, suojatuille asuinalueille maaseudulla.
Kaupunkien lähimaaseudun elinvoimaisuus vahvistuu.
3. Pirstaloituneen työn metropolialue
(työn pirstaloituminen muuttaa kaupunkeja)
– Suurimmat kaupungit ja metropolialue kasvavat ja samalla
muiden kaupunkiseutujen kasvu vähenee.
– Tiivis kaupunkiasuminen suosittua myös siksi, että keikkatyötä
on helpompi tehdä tiiviisti asutulla alueella. Muualla
vaihtotaloudella on suuri merkitys.
4. Tunnin teknologia-Suomi
(vahva kaupunkipolitiikka ja Tunnin Suomi)
– Nopeat radat parantavat yhteyksiä Helsingin, Turun ja
Tampereen välillä. Alueesta muodostuu yhtenäinen
työssäkäyntialue, jonne myös rakentaminen keskittyy.
– Kauppa, kulttuuri ja myös julkiset palvelut keskittyvät verkkoon, ja kaupunkikeskustojen merkitys vähenee.

Kuva Q. Kansallisen Asukasbarometri 2016:n (Strandell 2017, 29) mukaiset tärkeimmät asuinalueen viihtyvyystekijät sekä niiden maininneiden osuus.
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Skenaariot 1,2 ja 4 vihjaavat Kuivaspään osalta selkeisiin kehittymismahdollisuuksiin. Skenaario 2 esittää jopa merkittävän uuden potentiaalin, joskaan ei välttämättä erityisen toivottavaa kehityskulkua. Vain
skenaario 3 tuntuisi tarkoittavan maaseutumaisen asumisen kuihtumista. Kuitenkin Kuivaspään sijainti lähellä Tamperetta vain noin 15 minuutin ajomatkan päässä pitänee Kuivaspään kylän elinvoimaisena maaseutumaisen asumisen kuihtumisesta huolimatta. Ainoastaan radikaali
henkilöautoilun kallistuminen voidaan nähdä uhkana kylälle.
Tulevaisuudessa myös maaseudun tärkeys ruoantuottajana säilyy.
Vaikka kaupunkiviljely lisääntyykin, lienee varmaa, että varsinkin kaupunkien lähialueiden ruoantuotannon tärkeys korostuu kuljetusten
lyhyyden noustessa arvoon. Tämän lisäksi ilmastonmuutos tullee tulevaisuudessa pidentämään Suomen kasvukautta. Olemassa olevan
ruokajärjestelmän muutos keskitetystä tuotannosta kohti paikallista
tuotantoa tukisi kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrkimistä. Tämä vaatisi esimerkiksi kiertotalouden vahvistamista, ympäristökuormituksen
vähentämistä, lähiruoan suosimista julkisissa hankinnoissa sekä kasvispainotteisen ruokavalio suosimista. (Kuhmonen et al. 2016, 43)
Maataloudessa onkin siis enenevissä määrin otettava huomioon ympäristöjalanjäljen pienentäminen pienenevien resurssien valossa (ks.
esim. FAO 2017; Ahokas & Aakkula 2010). Toimet vaativat maatalousyrittäjiltä mukautumista ja sopeutumista, mutta samalla tilanne tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biotalouteen erikoistumisessa. Melkeinpä kaikissa nyt nähtävillä olevissa skenaarioissa suurten
kaupunkialueiden läheinen maaseutu ja sen tärkeys näyttäisi säilyvän.
Tämä koskee siis myös Kuivaspäätä.
Näitä yleisiä skenaarioita on myös syytä peilata toisaalta paikallisiin näkemyksiin ja toiveisiin ja toisaalta tutkimustietoon ihmisten valinnoista, etenkin asumispreferensseistä. Asumispreferenssien kautta voidaan
hahmottaa paikallista dynamiikkaa. Kuvassa Q on esitelty tuoreimman
kansallisen Asukasbarometrin 2016 (Strandell 2017) mukaiset tärkeimmät asuinalueen viihtyvyystekijät. Nämä korreloivat hyvin Kuivaspään
työssä nousseiden tavoitteiden kanssa. Selkein kehittämistarve on joukkoliikenne. Luontoa Kuivaspäässä on, mutta ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen voisi olla tärkeätä (polut, reitit, kentät, uimahalli). Ideapark on ”lähipalvelu”, mutta reitit sinne voisivat olla paremmat
muillekin kuin autolla kulkeville.
Kuivaspään kyselyssä vastaajia pyydettiin kuvailemaan adjektiivein tulevaisuuden Kuivaspäätä vuonna 2030. Monet adjektiivit kuvaavat Kuivaspään sosiaalista viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta, kasvua, ympäristön
kauneutta ja rauhallisuutta. Näistä piirtyy kuva Kuivaspäästä edelleen
maaseutumaisena, mutta kuitenkin uusista asukkaista vireyttä ammentavana asuinpaikkana. Kyselyssä ja työpajoissa nousi esiin myös varsinaisia hyvän ja houkuttelevan tulevaisuuden tekijöitä ja mahdollisuuksia. Näiden, asumispreferenssien ja skenaarioiden pohjalta voidaankin
luoda Kuivaspään tulevaisuuskuva vuodelle 2040.
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kuivaspään tulevaisuuskuva vuodelle 2040:
Tavoitteena on, että vuonna 2040 Kuivaspää on
elinvoimainen ja viihtyisä kylä. Siellä on hyvä elää
ja työskennellä. Kuivaspää on edelleen olemukseltaan myönteisesti maaseutumainen. Kylän vahvuuksina on hyvä sijainti sekä osana Lempäälän
taajamarakennetta että laajemmin koko Tampereen kaupunkiseudun kontekstissa.

loistaan, energiantuotannosta, elämysmatkailusta
sekä myös lähituottajien tuotteista. Kuivaspäähän
on syntynyt bio- ja aurinkoenergiaan liittyvää yritystoimintaa. Maatalouden lisäksi Kuivaspäähän
on syntynyt uusia palvelualan yrityksiä sekä muita
pienyrityksiä. Etätyön tekeminen on yleistynyt ja
sitä myös tuetaan yhteisillä etätyötiloilla.

Asuminen Kuivaspäässä on haluttua niin sijainnin
kuin ilmapiirinkin vuoksi. Yhteisöllisyys on vahvaa ja kylässä toimii vireä kyläyhdistys. Asukkaat
ovat innokkaita kehittämään ja tukemaan kylänsä
elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kuivaspää on
lisännyt houkuttelevuuttaan ja tunnettuuttaan
asuinpaikkana myös monisukupolvisten pihapiirien ja mallikylien avulla. Nämä mahdollistavat
myös iäkkäiden asumisen maaseutumaisessa ympäristössä. Mallikylät mahdollistavat myös ekologisen asumisen. Savontien alkuosa, Lopentie
sekä Marjamäen ja Kuivaspään kylän rajapinta
tarjoavat erilaisen asumisen vaihtoehdon tiiviimpinä alueina. Arkiset palvelut ovat edelleen lähellä
Marjamäessä. Rakentaminen Kuivaspään vanhan
kylän alueella on pienimuotoista ja ohjattua, näin
on varmistettu maaseutumaisen ilmapiirin säilyminen.

Yksityisautoilu on vähentynyt vuodesta 2018. Kylässä on toimiva kutsuliikenne ja kävely ja pyöräily
ovat suosittuja kulkumuotoja parantuneiden kevyen liikenteen reitistöjen johdosta. Myös joukkoliikenneyhteydet ovat parantuneet. Savontien liikennettä ja turvallisuutta on parannettu tekemällä
uusia järjestelyjä Valkeakosken tien yritysalueille.
Moottoritien meluntorjunta on toimivaa.
Luontoarvot ovat Kuivaspään kylässä tärkeitä ja
luonto on kiinteä osa kylän viihtyvyyttä. Alueen
luontoarvot on tiedostettu ja Ideaparkin asiakasvirtoja hyödyntäen alueella on aktiivista elämysmatkailua. Sarvikasjärvi on monipuolinen lintujärvi ja se muodostaa Ahtialanjärven kanssa kiinteän
kokonaisuuden luontomatkailukohteena. Maiseman säilymisestä on huolehdittu rakentamista
sääntelevän säännöstön avulla. Kuivaspään kylässä tuotetaan uusiutuvaa energiaa, niin yritysten
kuin asukkaidenkin toimesta. Myös moottoritien
varsi on hyödynnetty energiantuotannossa.

Maatalouden uusista muodoista on tullut kylän
valttikortti. Kuivaspää on tunnettu mm. hevosti-

Tämän tulevaisuuskuvan pohjalta on laadittu uusi Kuivaspään kyläsuunnitelma. Kyläsuunnitelma ja siihen liittyvät
toimenpiteet esitellään luvussa 4.
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4. Kuivaspään uusi kyläsuunnitelma

!

500 m
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1 km

Kaupallisten ja sekoittuneiden
toimintojen alue

Bulevardi
Viherväylä

Teollisten toimintojen alue
Marjamäen asumisen ja sekoittuneiden toimintojen
kehittämisalue

Meluntorjunta

Savontien asumisen
kehittämisalue
Vanhan kylän kehittämisalue
Lopentien asumisen
kehittämisalue

!

Uusi joukkoliikenteen
solmukohta
Maatalous, elämykset ja
hevostilat

!

Vanhan kylän säännöstön
alue
Puisto entisen kartanon
alueelle
Sarvikkaan luhta

500 m

1 km

4.1. Strategiset valinnat ja suunnitelman pääkohdat

“Tavoitteena on, että vuonna 2040 Kuivaspää on elinvoimainen ja viihtyisä kylä. Siellä on hyvä elää ja työskennellä. Kuivaspää on edelleen olemukseltaan myönteisesti maaseutumainen. Kylän vahvuuksina on hyvä sijainti sekä osana
Lempäälän taajamarakennetta että laajemmin koko Tampereen kaupunkiseudun kontekstissa.”

Keskeiset valinnat Kuivaspään kehittämiseksi ovat:
•

Neljän luonteeltaan erityyppisen asuinympäristön –
Kuivaspään vanha kylä, Savontie, Lopentie ja Marjamäen
bulevardi – kehittäminen niiden omista lähtökohdista

•

Marjamäen seudullisen kaupan ja palveluiden alueen
kehityksen mahdollistaminen urbaaniksi kaupunginosaksi,
joka liittyy lähiympäristöönsä luontevasti sekä katu- että
viheryhteyksien kautta

•

Julkisten palveluiden ja julkisen liikenteen vaihtopysäkin
(Park & Ride) sijoittaminen Ideaparkin lähelle osaksi
toiminnoiltaan sekoittunutta Marjamäen bulevardia

•

Luonto- ja kulttuurikohteiden liittäminen kävelyn ja
pyöräilyn verkoston avulla; olevan tieverkon parantaminen
palvelemaan eri käyttäjäryhmiä

•

Sarvikkaan luhdan kehittäminen osana arvokasta
Kuivaspäänkulttuurimaisemaa ja tärkeimpien peltojen
säilyttäminen toimivana maaseutuympäristönä; moottoritien
melunsuojaus ja maisemointi.

Jokainen teema esitellään yksityiskohtaisena suunnitelmakarttana, suunnitelman lyhyenä kuvauksena ja luettelona tarpeellisista
toimenpiteistä, jaoteltuna tilaa ja toimijaverkkoa koskeviin toimiin sekä niiden mahdollisiin toteuttajiin.
Tähän kyläsuunnitelmaan ei Ideaparkin ympäristöä lukuun ottamatta piirretty uusia rakennuksia tai osoitettu rakennuspaikkoja.
Rakennuspaikat ja rakennusten tyyli osoitetaan kylän maaseutumaisilla alueilla säännöstöllä luvussa 4.3. Säännöstö on kiinteä
osa Kuivaspään kyläsuunnitelmaa. Vastaavia säännöstöjä voisi
välineenä harkita Kuivaspään muillakin asuinalueilla ja laajemmin
osana Lempäälän kylien kehittämistä.
Suunnitelmakarttojen yhteyteen on nostettu otteita Kuivaspään
tulevaisuuskuvasta luvusta 3. Täten luku neljä toimii myös itsenäisenä dokumenttina.

Kyläsuunnitelman sisältö esitetään nykytilan kuvauksessa
käytettyjen teemojen mukaisesti:
1. asuminen;
2. yhteisö, julkinen tila ja palvelut;
3. elinvoima ja yritykset;
4. liikenne; sekä
5. luonto, maisema, biodiversiteetti ja kulttuuriympäristöt.
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Kylämaiseman ydinalue,
huomio säännöstö
Muu tärkeä maa-alue,
huomioi säännöstön
rakennuspaikkaa
koskeva osa
Ei suositella rakentamista
luontoarvojen takia
Marjamäen sekoittuneiden keskustatoimintojen kehittämisalue
Marjamäen bulevardi
Mallikylät
Meluntorjunta
Savontien asumisen
kehittämisalue
Lopentien asumisen
kehittämisalue

500 m

1 km

asuminen
“Asuminen Kuivaspäässä on haluttua niin sijainnin kuin ilmapiirinkin vuoksi. Asukkaat ovat innokkaita kehittämään
ja tukemaan kylänsä elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Kuivaspää on lisännyt houkuttelevuuttaan ja tunnettuuttaan
asuinpaikkana myös monisukupolvisten pihapiirien ja mallikylien avulla. Nämä mahdollistavat myös iäkkäiden asumisen
maaseutumaisessa ympäristössä. Mallikylät mahdollistavat
myös ekologisen asumisen. Savontien alkuosa, Lopentie sekä
Marjamäen ja Kuivaspään kylän rajapinta tarjoavat erilaisen asumisen vaihtoehdon tiiviimpinä alueina. Rakentaminen Kuivaspään vanhan kylän alueella on pienimuotoista
ja ohjattua, näin on varmistettu maaseutumaisen ilmapiirin
säilyminen. Moottoritien meluntorjunta on toimivaa.”
Kuivaspään asukkaat toivovat kylän alueelle lisää asuinrakennuksia sillä edellytyksellä, että alueen maaseutumaisuus ja idyllisyys
säilyy. Vanhan kylän ja Savontien harvemmin rakennetulla alueella tämä varmistetaan säännöstöllä (ks. luku 4.2.). Prosessin aikana
on myös useampaan otteeseen tullut esiin ajatus mallikylistä ja
monisukupolvisesta asumisesta. Mallikylät mahdollistavat ekologisen asumisen ja myös monisukupolvisen pihapiirin. Monisukupolvinen pihapiiri -ajatusta voidaan käyttää myös vanhan kylän
alueella: tämä mahdollistaa myös iäkkäiden asumisen vanhan
kylän alueella ja parantaa alueen elinvoimaisuutta. Nämä voivat
myös olla uudenlainen valttikortti kylän ja koko Lempäälän markkinoinnissa.

viämistä asuinalueille sekä asuinalueiden nykyisen luonteen säilymistä voidaan varmistaa sijoittamalla tilaa vaativat toiminnot jo
olemassa oleville yritysalueille.
Prosessin aikana tuli myös useasti esiin alueella olevat hevostilat sekä myös halu kehittää uudenlaisia asumiskonsepteja niihin
liittyen. Hevostiloihin voitaisiin liittää yhteisöasumista omistajien
niin halutessa. Tämä tarkoittaisi sopivien asuinrakennusten rakentamista hevostilojen yhteyteen samoihin pihapiireihin ja samanhenkisten ihmisten muuttamista näihin. Konseptia voisi liittää
myös mahdollisiin uusiin hevostiloihin.
Savontien asumisen kehittämisalueen kohdalla suunnitelmassa
on ajateltu, että sinne soveltuisi nykyisen kaltaisten asuinrakennusryppäiden rakentaminen sormimaisesti, kuten nykyisetkin on
toteutettu.

Mallikylät on suunnitelmassa ajateltu sijoitettavan vanhan kylän
ja Ideaparkin väliin. Tämä liittyy kiinteästi Marjamäen yritysalueen ja kylän välisen vaihettumisvyöhykkeen selventämiseen, sillä
pelko Marjamäen teollisuuden levittäytymisestä asutuksen sekaan tuli useasti esiin prosessin aikana.
Mallikylä-alueen lisäksi Ideaparkin kaakkois- ja itäpuolelle on
suunnitelmassa osoitettu tiiviimpää asumista. Tämä alue mahdollistaisi asumistarjonnan monipuolistumista alueella, uudenlaiset
asumiskonseptit sekä mahdollistaisi myös iäkkäiden palveluasumisen lähellä palveluita. Uusi tiiviimpi rakentaminen myös selkeyttäisi Ideaparkin ympäristöä tilallisesti. Alueen suunnitteluun
voitaisiin hakea ratkaisua suunnittelukilpailulla tai jopa hakea
Lempäälään asuntomessuja. Teemana asuntomessuilla voisi olla
esimerkiksi ekologinen asuminen. Tämän lisäksi teollisuuden le-
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asuminen: toimenpiteet
TAVOITE

Yritysalueen ja kylän välisen
vaihettumisvyöhykkeen
selventäminen

Yhteisöasuminen liitettynä
hevostiloihin

TILALLISET TOIMENPITEET

Tiivis asuminen Ideaparkin kaakkois-/itäpuolelle
Tilaa vaativien toimintojen sijoittaminen
jo olemassa oleville yritysalueille
Tiiviimpi mallikylä-alue tiiviimmän asutuksen ja vanhan kyläalueen väliin.
Sopivien asuinrakennusten rakentaminen
nykyisten hevostilojen yhteyteen
Konseptin liittäminen uusiin hevostiloihin

TOIMIJAVERKKOON LIITTYVÄT TOIMEN- TOTEUTTAJAT /
PITEET
projektimahdollisuudet
Uudenlaiset asumiskonseptit (esim. yhteisöasuminen, ekoyhteisö jne.)

Asuntomessut
Suunnittelukilpailu

Olemassa olevan toimijaverkoston hyödyntäminen

Nykyiset halukkaat hevostilalliset

Uusien asuinrakennusten
Säännöstö rakentamisesta Kuivaspääntien
rakentaminen kylän alueelle ja Rantoistentien ympäristölle: kuinka
paljon ja minne, millaiselle paikalle saa
rakentaa ja millaisia rakennuksia
Tiivis asuminen Ideaparkin kaakkois-/itäUudenlaiset asumiskonseptit (esim. yhteipuolelle
söasuminen, ekoyhteisö jne.)
Tiiviimpi mallikylä-alue tiiviimmän asutuksen ja vanhan kyläalueen väliin.
Iäkkäiden palveluasuminen (ennen kaikUudenlaiset iäkkäiden asumiskonseptit
kea Ideaparkin lähistölle)
Monisukupolvinen asuminen: vaihteleva
asuntokoko, yhteinen pihapiiri
Pienimuotoinen rakentaminen Savontien
ympäristöön
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Asuntomessut
Suunnittelukilpailu

Kuva R. ”Pocket neighborhood”-tyyppinen kylämäinen asumismuoto Langleyssä Yhdysvalloissa
(Jtmorgan 2015)

Kuva S. Hevostiloihin liittyvät yhteisölliset asumiskonseptit voisivat tuoda laadukasta ja uudenlaista asumista Kuivaspäähän.
(Elfving 2018)

Kuva T. Esimerkiksi Vantaan Kartanonkosken pikkukaupunkimaisesta rakentamisesta voisi ammentaa ideoita Ideaparkin
ympäristön asuinrakentamiseen. (Migro 2007)

29

Marjamäen sekoittuneiden toimintojen alue
Kaupallisten toimintojen
alue
Mallikylät
Bulevardi
Julkinen tila
Kaupallinen palvelu
Hybridirakennus
Puisto Lopen kartanon
alueella

IDEAPARK:
päivittäistavara,
urheilu, viihde,
ravintolat

Neste Lempäälä
Marjamäki

Leikkipaikka

MONITOIMITILA:
kylätalo ja päiväkoti

UUSI PUISTO:
kesäkahvila, luontopalveluita

500 m

1 km

yhteisö, julkinen tila ja palvelut

kaan. Myös työpajoissa paikka nousi esiin potentiaalina tähän
käyttöön. Päiväkodin yhteyteen voitaisiin perustaa uusi leikkipuisto. Toinen potentiaalinen paikka leikkipuistolle on uusi Lopen
kartanon puisto (ks. luonnon teemaosio).

“Kylän yhteisöllisyys on vahvaa ja kylässä toimii vireä kyläyhdistys. Asukkaat ovat innokkaita kehittämään ja tukemaan
kylänsä elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Arkiset palvelut
ovat edelleen lähellä Marjamäessä.”

Uusi kylätalo -ajatus liittyy kiinteästi kyläyhdistyksen toiminnan
vahvistamiseen. Toiminnan vahvistuminen tukisi entistä paremmin myös yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nämä
tunnistettiin tärkeiksi elementeiksi kylän elinvoimaisuuden ja
asuinpaikan haluttavuuden kannalta niin kyselyssä kuin työpajoissakin. Myös Ideaparkista voisi löytyä tiloja kyläyhdistyksen ja kyläläisten käyttöön. Tämä edellyttää neuvotteluja kyläyhdistyksen
ja Ideaparkin välillä. Kyselyssä nousi esiin myös se, että asukkaiden pitäisi entistä paremmin ottaa osaa kylän yhteisiin talkoisiin
ja tapahtumiin yhteisöllisyyden tukemiseksi.

Marjamäen seudullisella kaupan ja palveluiden alueella on hyvät
mahdollisuudet kehittyä keskitiiviiksi sekoittuneeksi kaupunginosaksi, joka liittyy lähiympäristöönsä luontevasti sekä katu- että
viheryhteyksien kautta, ja palvelee nykyistä paremmin myös Kuivaspään asukkaita. Marjamäentietä kehitetään semi-urbaanina
bulevardina, jonka varrelle ja läheisyyteen sijoittuvat Kuivaspään
julkiset palvelut (mm. kylätalo, päiväkoti, julkisen liikenteen vaihtopysäkki), kaupallisia- ja harrastustiloja ja typologialtaan monimuotoista asumista. Kaupunginosan keskelle muodostetaan
selkeä puisto, joka liittyy laajempaan viher- ja luontoyhteyksien
verkostoon, ja ratkoo samalla hulevesikysymystä.

Tällä hetkellä Marjamäki siis tarjoaa kyläläisille lähipalvelut ja niiden säilyminen on myös oletuksena tulevaisuudessa. Ideapark ja
Marjamäen Neste tarjoavat paitsi palveluita myös mahdollisuuden kohdata muita kyläläisiä. Alueen palvelutarjontaa on mahdollista laajentaa myös kyläläistensä itsensä toimesta. Kyläläiset
voisivat tarjota ja pyytää tarvittavia palveluksia. Tähän voisi hyödyntää jo olemassa olevia verkkoalustoja (esim. Nappi Naapuri).
Tällainen systeemi tukee omalta osaltaan yhteisöllisyyttä, omatoimisuutta sekä myös lisää iäkkäiden mahdollisuuksia asua vanhan
kylän alueella.

Kaupalliset palvelut ja melko hyvät bussiyhteydet ovat alueella jo
olemassa. Julkisen liikenteen vaihtopysäkin yhteyteen tarvitaan
katettu pyöräpysäköinti ja muita järjestelyjä (ks. Liikenne, s. 37).
Päiväkodin voi toteuttaa monitoimitiloina, jolloin samoja tiloja
voitaisiin käyttää kyläyhdistyksen tiloina tai harrastuksiin iltasai-

yhteisö, julkinen tila ja palvelut: toimenpiteet
TAVOITE

Ideaparkin hyödyntäminen
kylän tiloina
Kyläyhdistyksen toiminnan vahvistaminen
Palvelujen vahvistaminen

Palvelusten yms. tarjoaminen
kyläläisten toimesta
Marjamäen julkisen tilan jäsentäminen sekä julkisten tilojen
viihtyvyyden lisääminen bulevardin ja puiston avulla

TILALLISET TOIMENPITEET

Julkisten tilojen käyttöä edistävät muutokset ja tilapäiset tilat
Uusi kylätalo

TOIMIJAVERKKOON LIITTYVÄT TOI- TOTEUTTAJAT /
MENPITEET
projektimahdollisuudet
Tapahtumat
Neuvottelut Ideaparkin kanssa
Asukkaiden osallistuminen yhteisiin
talkoisiin ja tapahtumiin

Päiväkoti esim. Ideaparkin kaakkoispuolelle uuden asuinalueen yhteyteen
Leikkipuisto uuden päiväkodin ja kylätalon yhteyteen tai Lopen kartanon
puistoon

Kyläyhdistys, PPP (Public-Private Partnership)-kumppanuudet yrittäjien kanssa
Alueen asukkaat,
kyläyhdistys, Lempäälän kunta
Yksityisyrittäjä, Lempäälän kunta
Kyläyhdistys, Lempäälän kunta

Verkkoalustojen hyödyntäminen
Bulevardisuunnitelman laatiminen Marjamäentielle ja suunnitelman toteuttaminen
Marjamäen alueen lävistävän viheralueen jäsentäminen puistomaisemmaksi,
kuitenkin säilyttäen alueen luonnonmukaisuus. Samalla parannetaan alueella
kulkevaa ulkoilureittiä ja lisätään alueen
virkistyskäyttöä.

Alueen asukkaat, kyläyhdistys
Esim. Nappi Naapuri
Lempäälän kunta
Lempäälän kunta, kyläyhdistys
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Kaupallisten ja sekoittuneiden toimintojen alue
Teollisten toimintojen
alue
Asumisen ja sekoittuneiden toimintojen alue
Hybridirakennus
Maatalous, elämykset ja
hevostilat
Bulevardi
Potentiaalisia paikkoja
yksittäisille pienyrityksille

3

1

2

Alueen asukkaille
merkittävä paikka tai
kohde:
1 - Ideapark
2 - Neste Lempäälä
Marjamäki
3 - Tuulan tupa

3

500 m

1 km

elinvoima ja yritykset
“Maatalouden uusista muodoista on tullut kylän valttikortti.
Kuivaspää on tunnettu mm. hevostiloistaan, energiantuotannosta, elämysmatkailusta sekä myös lähituottajien tuotteista. Kuivaspäähän on syntynyt bio- ja aurinkoenergiaan
liittyvää yritystoimintaa. Maatalouden lisäksi Kuivaspäähän
on syntynyt uusia palvelualan yrityksiä sekä muita pienyrityksiä. Etätyön tekeminen on yleistynyt ja sitä myös tuetaan
yhteisillä etätyötiloilla.”
Elämysmatkailuun sekä ruoantuotantoon liittyy kiinteästi ensimmäisessä työpajassa ideoitu fine dining -ravintola, joka voisi erikoistua kausituotteisiin. Laajemmin elämysmatkailua voisi kylässä edistää kylän alueen polkuverkostoa parantamalla sekä myös
hyödyntämällä alueen hevostiloja ja edistämällä niiden markkinointia. Ideaparkin asiakasvirtoja tulisi myös pystyä hyödyntämään, kuten yhdessä työpajassakin todettiin.

Kylän elinvoimaisuuden edistäminen vaatii nykyisten yritysten
säilymisen ohella myös uusien yritysten perustamista. Markkinoinnin ja tunnettuuden kannalta kylän olisi hyvä erikoistua.
Luontevien perinteisten maaseutuyritysten ja hevosyrittäjien lisäksi kylässä voisi olla potentiaalia erikoistua esimerkiksi energiantuotantoon erikoistuneisiin maatalousyrittäjiin sekä pienyrittäjiin. Pienyrittäjyyttä voitaisiin tukea esimerkiksi mahdollistamalla
pienimuotoisten yritystilojen rakentaminen omalle tontille tai kylän alueelle. Myös kylän yrittäjien yhteisö ja yhteistyö on elintärkeää. Yrittäjille voitaisiin tarjota palvelujen ja tuotteiden myynnin
mahdollisuutta paikallisesti.

Myös tulevaisuudessa kylän vieressä sijaitseva Marjamäki on niin
paikallisesti kuin seudullisestikin tärkeä yritysalue. Tilaa vaativat
toiminnot tulee sijoittaa olemassa oleville yritysalueille Marjamäkeen. Muuta työntekoa voitaisiin tukea mahdollistamalla etätöiden tekoa kylän alueella tai vaikka Ideaparkissa. Tätä mahdollisuutta voitaisiin käyttää myös kylän markkinoinnissa. Etätöiden
kannalta myös verkkoyhteyksien parantaminen on tärkeää.

Maatalouden murros vaatii siis myös kuivaspääläisten maatalousyrittäjien sopeutumista sekä uusia avauksia. Ruoantuotannon
sekä olemassa olevien ja myös uusien hevostilojen ohella esimerkiksi maatalouden energiantuotanto ja elämysmatkailu voisivat
nousta tärkeiksi osa-alueiksi Kuivaspäässä. Energiantuotannosta
voisi tulla yksi Kuivaspään tunnettuustekijöistä, sillä Ideaparkin
kohdalle moottoritien länsipuolelle ollaan perustamassa aurinkopuistoa. Moottoritien itäreunassa meluntorjuntarakenteen ja
aurinkokennojen yhdistäminen hybridiseksi rakennukseksi olisi
luontevaa.
Ruoantuotannossa tulee ottaa huomioon uudenlaiset viljelymenetelmät. Myös luomuviljelyllä voisi olla potentiaalia, joskin sen
asema ja arvostus tulevaisuudessa riippuu ruokajärjestelmän
muutoksen suunnasta. Kuivaspääläisen ruoantuotannon tunnettuutta voitaisiin tukea myös lähiruokamyynnin edistämisellä.
Tämä voisi myös tuoda pieniä lisätuloja viljelijöille. Lähiruokamyyntiin voisi mahdollisesti kokeilla esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeessa kehitettyä miehittämätöntä myyntikonttia.
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elinvoima ja yritykset: toimenpiteet
TAVOITE

(Elämys)matkailun edistäminen

Maatalouden uudet
avaukset

TILALLISET TOIMENPITEET

Kylän alueen polkuverkoston parantaminen

TOIMIJAVERKKOON LIITTYVÄT TOIMEN- TOTEUTTAJAT /
PITEET
projektimahdollisuudet
Kylän luonnon virkistyskäyttö
Ideaparkin asiakasvirtojen hyödyntäminen
Hevostilojen hyödyntäminen / markkinointi

Kausituotteita tarjoava fine dining -ravintola
Uusien hevostilojen perustaminen
Energiantuotanto
Uudet viljelymenetelmät

Yksityisyrittäjä

Luomuviljely ja muut luonnonmukaiset viljelymenetelmät
Lähiruokamyynnin edistäminen

Kausituotteita tarjoava fine dining -ravintola
Pienyrittäjyyden edistäminen

Etätyön mahdollistaminen

Esim. lähiruokakontti (XAMK)
Yksityisyrittäjä

Kylän yrittäjien yhteisö / yhteistyö
Palvelujen myynti (paikallisesti)
Lähiruokamyynti ja verkkoalustojen hyödyntäminen
Pienimuotoisten työtilojen rakentamisen
mahdollistaminen omalle tontille / kylän
alueelle
Etätyötilat (Ideapark / kylä)

Etätyön mahdollisuuksien markkinointi
sekä kyläläisille että mahdollisille tuleville
asukkaille

Verkkoyhteyksien parantaminen, selvitetään
valokuidun mahdollisuutta operaattoreilta

Kyläyhdistys, Ideapark, Lempäälän
kunta
Kyläyhdistys
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Kuva U. (StartupStockPhotos 2015)

Kuva W. (Dace 2012)

Kuva V. (Vallunen 2005)

Kuva X. (Elfving 2018)
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Meluntorjunta
Linja-autopysäkki

!

Joukkoliikenteen
solmukohta
Kutsuliikennealue
Bulevardi
Muuttunut liikennejärjestely, ks. kuvaus
kohdasta 4.2 Liikenne
Uusi kävely- ja
pyöräily-yhteys
Kehitettävät kävelyja pyöräilyreitit

!

Karimaantien parantaminen
Lepomäentien
turvallisuuden
parantaminen

500 m

1 km

liikenne
“Yksityisautoilu on vähentynyt vuodesta 2018. Kylässä on
toimiva kutsuliikenne ja kävely ja pyöräily ovat suosittuja
kulkumuotoja parantuneiden kevyen liikenteen reitistöjen
johdosta. Myös joukkoliikenneyhteydet ovat parantuneet.
Savontien liikennettä ja turvallisuutta on parannettu tekemällä uusia järjestelyjä Valkeakosken tien yritysalueille.  
Moottoritien meluntorjunta on toimivaa.”
Kuivaspäästä menee jo nykyisellään kohtalaisen monta bussilinjaa
Lempäälän keskustaan, Tampereelle ja Valkeakoskelle. Keskeinen
parannus olisi muuttaa linjoja niin että kaikki bussit kulkevat yhden ja saman joukkoliikenteen vaihtopysäkin, niin kutsutun liikennehubin, kautta. Hub sijoittuu Marjamäen bulevardin lähelle (ks.
kartta) ja siinä kohtaavat bussit, kutsuliikenne, hyvin järjestetty
Park & Ride, uudet liikkumispalvelut kuten autojen jakaminen ja
automaattiliikenne, katettu pyöräpysäköinti sekä odotus- ja informaatiotila. Tällainen hub voisi tarvita yrityksen tai vapaaehtoisen
ryhmän ylläpitämään liikennemuodon vaihtoon liittyviä palveluita. Ideapark voisi myös tarjota liityntäpysäköintiä.

tomien liikkumiseen: asukas voisi halutessaan tarjota kyytiä myös
muille.
Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita pitää parantaa. Suunnitelmaan
on merkitty olevien teiden parantaminen ja uudet pyöräyhteydet
jotka muodostavat jatkuvan verkoston. Kuivaspääntiellä yhtenä
vaihtoehtona voisi olla hollantilainen kylätiemalli, joka suosii kävelyä ja pyöräilyä. Tässä tiemallissa kaksisuuntainen autoliikenne
kulkee yhdellä kaistalla ja toisella tai molemmin puolin kulkee kevyenliikenteenväylä. Tämä tarkoittaa sitä, että kevyellä liikenteellä
on etuajo-oikeus ja autot väistävät kevyttä liikennettä sekä toisiaan. Autot saavat siirtyä käyttämään myös reuna-aluetta, mikäli
se on vapaa. (Ks. kuva Y) Nopeusrajoitus on 40 km/h. Tiemallia
testataan tällä hetkellä Hattulassa. (Uudenmaan ELY-keskus 2018)

Kyselyvastauksista on havaittavissa, että kuivaspääläisten liikkuminen perustuu pitkälti yksityisautoiluun. Tulevaisuudessa yksityisautoilua on vähennettävä. Kuivaspään alueen kävelyä ja
pyöräilyä sekä joukkoliikennettä tulisi siis kehittää, jotta alueella
pärjäisi myös ilman autoa. Asukkailla tulisi olla aito mahdollisuus
tehdä valintoja eri kulkumuotojen välillä.

Polkupyöräilyn ja kävelyn edistämisessä myös aineettomat keinot
ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan edistää pyöräily- ja kävelymyönteisyyttä. Tässä voisi olla apuna esimerkiksi liikenne- ja

Liikennehubin ohella on kyselyvastauksissa ja työpajoissa tullut esiin tarve lisäbussipysäkille Ideaparkinkadun ja Marjakaaren risteykseen. Pysäkkiä
on joskus tähän yritetty saada siinä onnistumatta. Pysäkki lyhentäisi kävelymatkaa vanhan kylän
alueelta, mikä madaltaisi kynnystä käyttää joukkoliikennettä. Tulevaisuudessa tulisi tutkia myös uusien
innovaatioiden käyttöönoton mahdollisuus. Vanhan
kylän ja Savontien alueet voisivat soveltua robottibussiliikennöintiin tai automaattiseen kutsuliikenteeseen. Taksilain muutosten jälkeen myös kylän
sisäinen taksi- tai “über”-palvelu olisi mahdollinen.
Myös palvelu-teemassa mainittu kyläläisten palvelusten tarjoaminen verkkoalustan kautta voisi tuoda
ratkaisun yksityisautoilun vähentämiseen ja autotKuva Y. Havainnekuva liikkumisesta Hattulan Sattulantiellä. Sattulantien leveys
on 6m. (Uudenmaan ELY-keskus 2018)
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liikuntakasvatus ja -tiedotus. Myös kyläyhdistys voisi omalta osaltaan kannustaa ihmisiä liikkumaan pyöräillen ja kävellen pitämällä esimerkiksi liikkumiskampanjoita kyläläisille.

peuksien hallinnan ratkaisuja voisivat olla nopeustutka tai taajamaportti. Myös väistämisvelvollisuuksien selkeyttäminen voi hillitä nopeuksia ja parantaa turvallisuutta.

Moottoritien puuttuva meluntorjunta nousi toistuvasti esiin niin
kyselyvastauksissa, työpajoissa kuin muissakin keskusteluissa.
Moottoritien melu on erittäin häiritsevää erityisesti vanhan kylän alueella sekä Lopentien ja Ideaparkin ympäristössä, joilla melutaso on suurelta osin yli 55dB, jopa yli 60dB, ja osassa alueita
55dB:n raja ylittyy myös yöaikaan (Liikennevirasto 2017, liitteet
4.1.18 & 4.2.18). Meluvalli olisikin elintärkeää korjata, sillä melu
vaikuttaa paitsi asumismukavuuteen ja alueen viihtyvyyteen ja on
myös riski terveydelle. Meluvallia voitaisiin hyödyntää energiatuotannossa ja liittää se mahdollisesti rakennettavaan aurinkopaneelipuistoon, jolloin tämä entisestään korostaisi aluetta energiantuottajana. Meluvallin voisi ajatella olevan Ideaparkin kohdalla
myös hybridirakennus, jossa sitä voisi energiantuotannon lisäksi
käyttää myös muihin toimintoihin kuten pysäköintiin tai jopa kaupallisena tilana.

Myös Lepomäentiellä on koettu vastaavan tyyppisiä ongelmia
kuin Karimaantiellä. Tie on kapea ja mutkitteleva, joten näkyvyys
on huono. Tien leventäminen ei paikoitellen kuitenkaan onnistu,
sillä rakennukset ovat lähes kiinni tiessä. Sen vuoksi suosittelemme tien varrelle lisättäväksi kylttejä muistuttamaan ajonopeudesta ja jalankulkijoista. Lisäksi kaikki tienvarren asukkaat voisivat
kokoontua sopimaan yhteisistä säännöistä ja keskustelemaan
alueen liikkumisturvallisuudesta. Vastaavia pienten teiden tilanteita on mahdollisesti muuallakin kylän alueella, ja ja näihin soveltuvat pitkälti samanlaiset ratkaisuvaihtoehdot kun on esitetty
Lepomäentien ja Karimaantien kohdalla.
Kuva Z. Lähiliikenteen hoitaminen robottiautolla voisi vähentää oman
auton välttämättömyyttä Kuivaspäässä. (Nissin & Lehmujärvi 2016)

Muita liikennejärjestelyjä ja -olosuhteita parantavia toimia ovat
uudet liikenneympyrät Hulikanmutkan ja Helsingintien risteykseen
sekä Sarvikkaantien, Kuljuntien ja Ideaparkinkadun risteykseen.
Hulikanmutkan ja Helsingintielle ehdotettuun liikenneympyrään
voisi liittää myös uuden Pajalantien teollisuusalueen liittymän.
Samalla poistettaisiin muutamia liittymiä Hulikankulman alueelta Savontielle, mikä rauhoittaisi Savontien raskaalta liikenteeltä.
Uusi liikenneympyrä myös parantaisi liikenteen sujuvuutta alueella, varsinkin tulevaisuudessa, kun raskas liikenne uuden Pajalantien alueen vuoksi luultavasti lisääntyy. Sarvikkaantietä ehdotetaan oikaistavaksi ja uuteen Sarvikkaantien, Ideaparkinkadun ja
Kuljuntien risteykseen tulisi samoin liikenneympyrä. Nykyisin sekä
Sarvikkaantieltä että Ideaparkinkadulta on ruuhka-aikana vaikea
päästä kääntymään Kuljuntielle. Lisäksi molemmissa risteyksissä
tapahtuu myös paljon vaaratilanteita. Liikenneympyrä sujuvoittaisi liikennettä sekä ehkäisisi vaaratilanteita.
Näiden lisäksi Karimaantien ja Rantoistentien asukkailta tuli sekä
kyselyvastauksissa että Jouko Konsalan kautta tietoomme ongelmat Karimaantiellä. Tie on tällä hetkellä vaarallisen tuntuinen,
sillä siellä liikkuu sekä lapsia että hevosia ja tien reunustat ovat
puskittuneet. Lisäksi tieosuudelta puuttuu valaistus. Esitämmekin, että joko Karimaantietä levennettäisiin tai tien viereen raivattaisiin 1-1,5 metriä leveä polku. Samalla karsittaisiin kasvillisuutta
tien reunoilta. Tielle suositellaan asentamaan katuvalaistus, mutta ennen asennusta tulee tutkia erilaiset vaihtoehdot ja suosia
ratkaisuja, joissa valo syttyy ja sammuu käytön mukaan. Ajono-
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liikenne: toimenpiteet
TAVOITE

Yksityisautoilun tarpeen
vähentäminen

TILALLISET TOIMENPITEET

TOIMIJAVERKKOON LIITTYVÄT
TOIMENPITEET

Kylän lähiliikenteen hoitaminen
robottiautoilla
(kutsuliikenne)
Kylän ”über”-palvelu, kimppakyydit

Bussipysäkin lisääminen Ideaparkin eteläpuolelle
Joukkoliikenteen uusi solmukohta Ideaparkin
nykyisen pysäkin kohdalle, jonka kautta sekä
paikallis- että seudullinen ja kaukoliikenne
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen

Pyöräteiden parantaminen ja niiden lisääminen
Teiden kunnossapito
Liikunta- ja liikennekasvatus
Kylän liikuntakampanja

Moottoritien meluntorjun- Nykyisen meluvallin korjaus
nan parantaminen
Meluvallin hyödyntäminen energiantuotannossa, esim. yhdistäminen aurinkopaneelipuistoon
Savontien liikennejärjeste- Raskaan liikenteen ohjaaminen eteläkautta,
lyjen parantaminen
uusi liikenneympyrä
Sarvikkaantien, Kuljuntien Sarvikkaantien oikaisu ja uuteen risteykseen
ja Ideaparkinkadun liiken- (Sarvikkaantie, Ideaparkinkatu ja Kuljuntie)
liikenneympyrä
nejärjestelyjen parantaminen
Karimaantien olosuhKarimaantien varsinainen levennys tai 1-1,5
teiden parantaminen ja
metriä leveän polun raivaus tien viereen. SaRantoistentien liikennejär- malla karsitaan kasvillisuutta. Katuvalaistuksen
jestelyjen parantaminen
asentaminen (tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja,
esim. valojen syttyminen käytön mukaan).
Kärkikolmio Karimaantielle Rantoistentien
risteykseen.
Asennetaan Rantoistentielle nopeudennäyttötaulu taikka pienimuotoinen taajamaportti
viestimään 40km/h nopeusrajoituksesta.

TOTEUTTAJAT /
projektimahdollisuudet

Robottibussikokeilu / VERNE
Kyläläiset
Lempäälän kunta / Tampereen seudun joukkoliikenne
ELY-keskus,
Liikenne- ja viestintäministeriö,
Lempäälän kunta,
Tampereen seudun joukkoliikenne
Tieosuuskunnat, Lempäälän kunta, Kyläyhdistys
Tieosuuskunnat, Lempäälän kunta, Kyläyhdistys
Peruskoulu,
kyläyhdistys
Kyläyhdistys
ELY-keskus
Aurinkopaneelipuiston laajentaminen
Lempäälän kunta
Lempäälän kunta

Pääasiallisesti ko. teiden asukkaat.
Kärkikolmio asukkaat + päätös/lupa Lempäälän kunta.

Lepomäentien liikennetur- Lisätään kylttejä muistuttamaan ajonopeudesta Tienvarren asukkaat kokoontuvat
Lepomäentien asukkaat,
keskustelemaan alueen liikennetur- kyläyhdistys
vallisuuden parantaminen ja jalankulkijoista.
vallisuudesta ja sopimaan yhteisistä
säännöistä.
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Viherväylä

3

Kyläläisille merkittäviä paikkoja ja kohteita:
1 Heikkilän navetta
2 Maitolaituri
3 Ryödi ja peltomaisema sen ympärillä
4 Vanha muuntaja
5 Konsalan aitta ja riihi
6 Rantoisten koulu ja aitta
7 Suuri kataja
8 Peurakukkula

Viheryhteys jatkuu
Meluntorjunta

O

Liito-orava-alue

S

Puisto entisen
kartanon alueelle

8
7

Sarvikkaan luhta

L

Maisemallisesti tärkeä
lehtikuusikko

K

Maisemallisesti
tärkeitä katajia

S

Luonnonsuojelualue
Viherkäytävä Ahtialanjärvelle

O

Birgitan polku

1

2
3

L
4

K
5

6

L

500 m

1 km

luonto, maisema, biodiversiteetti ja kulttuuriympäristöt
“Luontoarvot ovat Kuivaspään kylässä tärkeitä ja luonto on

kiinteä osa kylän viihtyvyyttä. Alueen luontoarvot on tiedostettu ja Ideaparkin asiakasvirtoja hyödyntäen alueella on
aktiivista elämysmatkailua. Sarvikasjärvi on monipuolinen
lintujärvi ja se muodostaa Ahtialanjärven kanssa kiinteän
kokonaisuuden luontomatkailukohteena. Maiseman säilymisestä on huolehdittu rakentamista sääntelevän säännöstön
avulla. Kuivaspään kylässä tuotetaan uusiutuvaa energiaa,
niin yritysten kuin asukkaidenkin toimesta. Myös moottoritien varsi on hyödynnetty energiantuotannossa.”
Maaseutumaisuus on Kuivaspään ja kuivaspääläisten identiteetin kannalta tärkeää. Se oli kylän tärkeimpiä ominaisuuksia, jonka kyläläiset
nostivat esiin kyselyvastauksissa ja työpajoissa. Maaseutumaisuus nähdään siis positiivisena ja idyllisenä, asiana, jota kannattaa vaalia ja joka
on kiinteä osa kyläläisten identiteettiä.

on kuitenkin päässyt melko huonoon kuntoon. Puiston osalta tulisi tehdä toimintasuunnitelma: sinne voitaisiin rakentaa perinteitä kunnioittava pieni rakennus kesäkahvilalle, perustaa luontopolku tietotauluineen
kertomaan alueen historiasta, pystyttää huvimaja, jossa olisi tulentekomahdollisuus ja kesäisin esimerkiksi lampaita. Puistosta voisi kulkea
kapea polku Sarvikasjärvelle.

Maaseutumaisen maiseman säilyttämiseksi olisi tärkeää, että esimerkiksi Kuivaspään ja Rantoistentien alun autenttinen luonne saadaan säilytettyä. Luvussa 4.3. oleva säännöstö omalta osaltaan tukee tätä ohjaamalla uutta rakentamista, mutta myös tärkeiden kohteiden inventointi,
kunnostaminen ja kunnossapito olisi hyvin tärkeää. Suosittelemme,
että kyläyhdistys mahdollisesti yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa
tekisi toimintasuunnitelman ainakin Kuivaspääntien ja Rantoistentien
alun osalta. Täten voidaan varmistaa tärkeiden kohteiden säilyminen
myös tulevaisuudessa. Suunnitelmaan on myös osoitettu muutamia
uusia suojelualueita tai suojeltavia viherkohteita. Tällaisia ovat lehtikuusimetsät Kuivaspään- ja Rantoistenteiden varressa, katajametsikkö
Kuivaspääntiellä sekä liito-orava- ja arvokas metsäalue Hulikanmutkassa. Savontien varrella olevaa suojelumetsää esitetään laajennettavaksi
länteen. Nämä on merkitty suunnitelmassa “ei suositella rakentamista”
-kohdiksi.

Kuivaspään alueella on myös muita hienoja luontokohteita. Alueen
metsät ja Birgitan polku tarjoavat asukkaille paikan virkistyä ja ulkoilla. Luonnon virkistyskäyttöä edistämiseksi kylän polkuverkostoa voisi
parantaa ja sen lisäksi tehdä esimerkiksi luontopolun. Myös kyläläisten
omaan käyttöön tehty kartta tai sovellus olemassa olevista poluista voisi tukea metsien virkistyskäyttöä.
Suunnitelmassa on osoitettu kokonaan uusia viheryhteyksiä. Vaikka
olemassa olevien kaavojen mukaan Ideaparkin itäpuolen viherväylää
kunnostetaan ja selvennetään puistoksi ja sinne tehdään kunnon kulkuväylä. Tämä mahdollistaa ihmisten liikkumisen miellyttävämpää reittiä
ja yhdistää selkeämmin Savontien ja Marjamäen pohjoispuolella olevat
metsät Kuivaspään metsiin, Lopen kartanon puistoon ja siitä edelleen
Lempäälän muuhun viherverkostoon.

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus toimii luontosysteemien
vakauttajana. Luonnon monimuotoisuus on kuitenkin heikentynyt viime vuosikymmenten aikana kaupungistumisen seurauksena. (BSAG
& Luonnon- ja riistanhoitosäätiö 2018) Kuivaspään alueella luonnon
monimuotoisuuteen voidaan vaikuttaa erityisesti viljely- ja metsänhoitotavoilla. Sarvikasjärvessä olisi potentiaalia hienoksi luonto- ja lintukohteeksi yhdessä Ahtialanjärven kanssa. Tämä vaatisi Sarvikasjärven
kasviston raivausta ja ylläpitoa, mihin liittyy asukkailta tullut toive Lopen kartanon puiston elvyttämisestä. Yhdessä Sarvikasjärven kanssa
puisto voisi tarjota mielenkiintoisen kohteen niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Työpajoissa ehdotettiin myös kartanon vanhan aitan kunnostamista esimerkiksi kahvilaksi. Kenttätutkimuksen perusteella aitta

Alueen luontoa ja ympäristöä voisi myös hyödyntää energiantuotannossa. Tämä lisää samalla alueen omavaraisuutta ja kasvattaa alueen
resilienssiä. Paikallisesti energiaa voisi tuottaa aurinkopaneeleilla sekä
pienillä bio- ja tuulivoimaloilla. Myös vierekkäisten tonttien yhteiset
minivoimalat voisivat olla hyvä ratkaisu. Moottoritien hyödyntämisestä
energiantuotannossa mainittiin jo aiemminkin, eli meluvalli voisi toimia
myös aurinkopaneelien sijoittamiskohteena. Myös vertikaalituulivoimaloiden mahdollisuuksia moottoritien varrella tulisi tutkia.
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Luonto, maisema, biodiversiteetti ja kulttuuriympäristöt: toimenpiteet
TAVOITE

Kuivaspääntien ja Rantoistentien
alun autenttisen luonteen säilyttäminen (historiallisuus)
Moottoritien varren hyödyntäminen energiantuotannossa
Paikallinen energiantuotanto
Luonnon virkistyskäytön edistäminen / lisääminen
Sarvikasjärven eliöstön ja kasviston monipuolistaminen

Lopen kartanon puiston elvyttäminen

TILALLISET TOIMENPITEET

TOIMIJAVERKKOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Tärkeiden kohteiden inventointi, kunnostaminen ja kunnossapito
Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen
Esim. aurinkopaneelit, vertikaalituulivoimalat
Aurinkopaneelit, pienet bio- ja tuulivoimalat
Kylän alueen polkuverkoston parantami- Luontopolut, luontoneuvonta, opastaulut
nen
lajeista
Kartta poluista alueen asukkaille
Kasviston raivaus ja ylläpito
Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen
Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen

TOTEUTTAJAT /
projektimahdollisuudet

Lempäälän kunta, kyläyhdistys
Lempäälän kunta, kyläyhdistys
Aurinkopaneelipuiston laajentaminen
Asukkaat, paikalliset yritykset
Kyläyhdistys, alueen maanomistajat

Lokkisaari ry, alueen maanomistajat,
kyläyhdistys
Kyläyhdistys, Lokkisaari ry, Lempäälän kunta
Kyläyhdistys, Lempäälän kunta

Uuden puistoa ja sen elinvoimaisuutta tuke- Kyläyhdistys, Lempäälän kunta, mahvan toiminnan ideointi, esim. kesäkahvila,
dolliset yrittäjät
markkinointi jne.
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Kuva Å. Ojasta saisi miellyttävän vesielementin Lopen puistoon.

Kuva Ä. Näkymä pellolta Sarvikkaan luhtaa kohti.

Kuva Ö. Heikkilän navetta on tärkeä maamerkki kylässä.

Kuva AA. Kesäkahvilaksi ehdotettu Lopen aitta vaatisi massiivista kunnostamista.
Sivun kuvat (Elfving 2018)
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4.3. Säännöstö
Säännöstö perustuu maaseutumaisen atmosfäärin
ja maiseman säilyttämiseen. Tarkoituksena on tukea kylän ulkoista olemusta ja säilyttää sen nykyinen luonne maaseutumaisena, jonka asukkaat kokevat myös tulevaisuudessa olennaiseksi.
Kuivaspään vanha kylä alue on jaettu kylämaiseman
ydinalueeseen ja muihin tärkeisiin maisema-alueisiin. Kyläalueelle saa rakentaa vain pientaloja (maksimissaan pääsääntöisesti 2 asuntoa / rakennus)
sekä maatalouselinkeinoa tukevia rakennuksia.
Ydinaluetta koskevat kaikki säännöt, muita tärkeitä
alueita vain rakennuspaikkaa koskevat suositukset.
Vastaavaa säännöstöä voitaisiin käyttää myös muilla
kylän harvaan asutuilla, maaseutumaisilla alueilla.

Kuva BB. Pellon ja metsän rajapinta (Elfving 2018)

Rakennuksen ulkoasua koskevat suositukset:

Rakennuspaikkaa koskevat suositukset:

•

•

•
•
•
•
•

Olennaista on että että rakennus istuu ympäristöönsä, 		
eikä täyttöjä tai louhintoja tarvita
1-1,5 kerrosta
Puujulkisivu
Harjakatto
Perinteinen väritys, esim. punamulta ja keltaokra
Maatalouselinkeinoja tukevien rakennusten (esim. navetta,
lato, hevostalli, maneesi) rakentaminen on sallittua.
Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä rakennuksen sijaintiin ja
maisemasovitukseen sekä pyrittävä perinteisiin
materiaaleihin ja väritykseen.

•
•
•
•
•
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Pihapiiriajatuksen tukeminen täydentämällä pihapiiriä joko
uusilla asuinrakennuksilla tai erillisillä piharakennuksilla.
Käytettävä mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tonttiliittymiä.
Puuston säilyttäminen tontilla mahdollisuuksien mukaan.
Vanhojen rakennuspaikkojen suosiminen (puretun 		
korvaaminen uudella)
Suositaan olemassa olevan vesi- ja viemäri-infran piirissä
olevia rakennuspaikkoja.
Rakentaminen keskelle peltoa on kielletty. Rakentamisessa
tulisi suosia perinteisiä maatalouden rakennuspaikkoja:
esim. mäen päälle, metsänlaitaan, rinteeseen. Rakennukset
tulisi sijoittaa maaston mukaan, ei kaavamaisesti.

5. Lopuksi
Yleisellä tasolla Kuivaspään tulevaisuustyö ja maankäyttösuunnitelma tarjoavat
ikkunan muuttuvaan maankäytön suunnitteluun ja uusiin osallistumisen ja yhteiskehittelyn välineisiin. Vaikka sisällön fokus on Kuivaspään toimijoiden tarpeissa ja toiveissa, suunnitelma on pyritty tekemään niin, että muutkin muuttuvat
kylät voisivat käyttää sen ideoita ja rakennetta. Suunnitelma on osa tällä hetkellä
varsin laajaa epävirallisten ja vaihtoehtoisten suunnitelmien kirjoa. Uskomme,
että Lempäälän suunnittelulle Kuivaspään tulevaisuustyö ja maankäyttösuunnitelma voi antaa yhden mallin ydintaajaman ulkopuolisten kylien kehittämiseen ja
niiden koko kuntaa ja jopa koko seutua hyödyttävien laatujen nostamiseen osaksi
julkista keskustelua ja aloitteentekoa.
Työssä on luotu työkalu, jonka osat ovat:
• Analyysi (maisema, Internet-kysely, paikalliset voimavarat)
• Temaattinen suunnitelma (Asuminen; Yhteisö, julkinen tila ja palvelut; Elinvoima ja yritykset; Liikenne; Luonto, maisema, biodiversiteetti ja kulttuuriympäristöt)
• Tätä konkretisoivat ja hankkeistavat taulukkoesitykset (teemoittain: Tavoite;
Tilalliset toimet; Toimijaverkko; Toteuttajat ja projektit)
• Kylän maisemallisen ydinalueen rakentamista ohjaava säännöstö ja sen aluerajaukset
Kiitos vielä kerran kaikille osallisille! Tekijätiimi on hyvin kiitollinen kaikista työn
kirvoittamista kommenteista ja kehittämisajatuksista. Yhteyksiä voi ottaa väitöskirjatutkija Jaana Vanhataloon (jaana.vanhatalo@tuni.fi) tai professori Panu Lehtovuoreen (panu.lehtovuori@tuni.fi).
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LIITE 1: SUUNNITELMAN ALUERAJAUS
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LIITE 2: RANTOISTEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VERKOSTON KARTTA
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LIITE 3: KUIVASPÄÄN KYLÄSUUNNITELMAAN LIITTYVÄN KYSELYN RAPORTOINTI
Jaana Vanhatalo, TTY

1. TAUSTATIEDOT

Kuivaspääläiset kyselyyn vastanneet

Kuivaspään kyläläisille, kesäasujille ja muille toimijoille järjestettiin kyläkysely kesällä 2017. Kysely suoritettiin internetpohjaisella Maptionnaire-työkalulla, mutta kyselyyn oli mahdollista vastata myös perinteisellä paperilomakkeella. Kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 67 vastausta,
joista todellisia vastauksia oli 57 kpl. W vastaajamäärät vaihtelivat välillä 29-57 (pois lukien maanomistusta koskevat kysymykset). 13 henkilöä vastasi kyselyyn paperilomakkeella. Kyselyyn vastanneista 40 asuu
Kuivaspäässä (70%) ja 17 muualla (30%).

Kuivaspään kylässä asuvista 72% on asunut siellä yli kymmenen vuotta, alle kaksi vuotta kylässä asuneita on 10% (n=39). Paluumuuttajia on
34% (n=38). Pääsyyn Kuivaspäässä asumiselle ilmoitetaan olevan rakentamiseen ja perintöön liittyvä, esimerkiksi on saatu tila tai kiinteistö
perintönä tai on vain yksinkertaisesti löytynyt sopiva tontti. Lisäksi moni
kokee alueen viihtyisäksi ja palvelujen sijaintia lähellä arvostetaan. 19
kuivaspääläistä taloutta omistaa Kuivaspään kylän alueelta rakentamiseen soveltuvaa maa-aluetta.

Taustatietoina kysyttiin talouden kokoa ja ikäryhmiä, täysi-ikäisten
ammattiasemaa, asuuko Kuivaspään kylällä (jos kyllä, niin missä, kuinka kauan ja millaisessa talossa) tai mikä on suhde Kuivaspään kylään,
omistaako kylän alueelta maata. Lisäksi kysyttiin tietoja talouden työssäkäynnistä, harrastuspaikoista, asioinnista ja yleisimmistä liikkumisreiteistä.

Valtaosa kuivaspääläisistä, vastanneista talouksista asuu Kuivaspään
vanhan kylän alueella1 (76,9%, n=39). Lopentien ympäristössä asuu
17,9% ja Savontien ympäristössä 5,1%. 82% kuivaspääläisistä asuu
omakotitalossa ja loput 18% maatalossa. 45% asuinrakennuksista on
rakennettu 2000-luvulla, vanhimpien rakennuksien ollessa 1800-luvun
lopulta.

Kyselyyn pyydettiin vastaamaan koko talouden puolesta. Yhteensä kyselyyn vastanneiden talouksissa (n=60) asuu 152 henkilöä. Näistä ikäjakaumakysymykseen vastasi 57 taloutta. Näistä edelleen 38 taloutta
ovat niin kutsuttuja aikuistalouksia, eli talouden kaikki henkilöt ovat iältään yli 18 vuotiaita. Taulukossa 1. on kuvattu eri ikäryhmää edustavien
henkilöiden määrä sekä koko kyselyn että Kuivaspäässä asuvien osalta.
Kuivaspään kylässä kyselyyn vastanneista talouksista asuu 40, eli 70%
vastanneista. Näissä talouksissa on yhteensä 104 henkilöä. Kuivaspäässä asuvilta kysyttiin iän lisäksi talouden täysi-ikäisten ammattiasemaa.
Kysymykseen vastasi 36 taloutta (40:stä), näissä vastanneissa talouksissa on 45 työelämässä olevaa ja 26 eläkeläistä (n=76).

Työ ja koulu -karttatehtävässä kuivaspääläiset tekivät yhteensä 49
karttamerkintää. Näistä 27 oli työpaikkoja, 14 kouluja ja päiväkoteja ja 8 nimeämätöntä. Työpaikoista 37% sijaitsee Lempäälässä (joista
edelleen 3 kpl Kuivaspään kylässä) ja 48% Tampereella. Pääosa kouluista oli lempääläläisiä. Kaikista merkinnöistä 18 kappaletta eli 37%
sijaitsee linnuntietä 3km etäisyydellä Kuivaspääntien ja Lepomäentien risteyksestä mitattuna, 45% 5km sisällä ja 51% 10km sisällä.
Pääasialliseksi kulkutavaksi töihin ja kouluun 59% vastanneista ilmoittaa
henkilöauton, 14% polkupyörän, 10% kävelyn, 6% julkisen liikenteen,
4% moottoripyörän tai mopon ja 6% jonkin muun.

Ikäryhmä
0-6 v.

Vastanneet
teensä
kpl (%)
14 (9,7%)

7-12 v.

10 (6,9%)

10 (9,6%)

13-18 v.

10 (6,9%)

8 (7,7%)

19-24 v.

5 (3,4%)

2 (1,9%)

25-30 v.

4 (2,8%)

1 (1%)

31-45 v.

37 (25,5%)

31 (29,8%)

46-64 v.

27 (18,6%)

16 (17,3%)

65-80 v.

35 (24,1%)

26 (25%)

81- v.

3 (2,1%)

1 (1%)

Yht.

145 (100%)

104 (100%)

Asiointi-karttatehtävässä merkittiin yhteensä 65 kohdetta. Näistä 33 oli
Ideaparkin ja Marjamäen merkintöjä (51%) ja 17 Lempäälän keskustan
merkintöjä (26%). Lähiasiointi painottuu päivittäistavarasostoksiin sekä
erikoiskauppaan. Lempäälän keskustasta asioidaan näiden lisäksi taas
julkisissa palveluissa. Lähes kaikki ilmoittavat henkilöauton yhdeksi kulkutavaksi myös Marjamäen alueelle. Kuitenkin 30% vastanneista ilmoittaa kulkutavaksi henkilöauton lisäksi (tai pelkästään) myös pyöräilyn ja/
tai kävelyn. Muualle Lempäälään sekä Tampereelle kulkutavaksi ilmoitetaan vain henkilöauto.

yh- Kuivaspään
kylässä asuvat
kpl (%)
7 (6,7%)

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneissa sekä kuivaspääläisissa talouksissa
asuvien henkilöiden ikäjakauma.

Harrastus-kysymykseen vastasi 36 henkilöä. Eniten vastanneet kuivaspääläiset harrastavat liikuntaa ja urheilua (esim. kuntosali ja jumppa,
vesijuoksu ja uinti, joukkueurheilu sekä ratsastus) sekä ulkoilua, metsästystä ja kalastusta. Myös kulttuuria ja käsitöitä (esim. teatteri, laulu, museot, esitykset, lukeminen) harrastetaan paljon. Muu Lempäälä
ilmoitetaan harrastuspaikan sijainniksi useimmin (45%, n=64). Kuivas1
Aluejako, ks. loppuraportti s. 13.
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2. KYLÄYMPÄRISTÖ: TÄRKEÄT KOHTEET JA KEHITYSKOHTEET

pään kylän ja Marjasmäen harrastuspaikakseen ilmoittaa 25% ja Tampereen 17%. Myös Valkeakoski, Ikaalinen, Orivesi, Helsinki ja Pirkkala
saavat muutamia mainintoja. Voidaankin sanoa, että harrastustoiminta
painottuu omaan kuntaan (69%).

Kyselyn seuraavassa osiossa pyydettiin vastaajia merkitsemään kartalle
vastaajien mielestä kylän ilmeen ja historian kannalta tärkeät rakennukset ja luontokohteet, muut tärkeät kohteet ja hyvät asiat kylässä sekä
kylän puutteet ja kehityskohteet. Yhteensä näissä kohdissa tehtiin kartalle 161 merkintää. Näistä ”positiivisia” merkintöjä oli 110 eli 68% ja
”negatiivisia” eli puutteita ja kehityskohteita 51 eli 32%. Vastauksista on
havaittavissa, että osa vastanneista on merkinnyt tietyn kohteen ilmeen
ja historian kannalta tärkeäksi, osa taas muuksi tärkeäksi kohteeksi tai
hyväksi asiaksi. Tästä syystä johtuen näiden kohtien vastaukset käsitellään samanaikaisesti. Nämä löytyvät kartoista 1-33. Karttojen alta löytyy
värikoodattuina kunkin kartan merkinnät:
• oranssit ovat ennen kaikkea historiallisesti tärkeitä;
• vaaleanpunaiset ovat ilmeen kannalta tärkeitä kohteita;
• vihreät ovat luontokohteita;
• keltaiset ovat tärkeitä maaseutu- ja peltomaisemia ja
• valkoiset ovat muita tärkeitä kohteita.

Seuraavaksi kuivaspääläisiä vastaajia pyydettiin merkitsemään karttaan
yleisimmin käyttämiään reittejä esimerkiksi Ideaparkiin, Lempäälään,
Tampereelle, valkeakoskelle ja Helsinkiin. Kuivaspääntiellä asuvat menevät Ideaparkiin suurimmilta osin Kuivaspääntietä pitkin, kun taas siitä
etelämpänä asuvat käyttävät Rantoistentien alikulkua ja Sarvikkaantietä. Lempäälän keskustan suuntaan kuljetaan Sarvikkaantietä, samoin
Helsinkiin (Sarvikkaantietä Ahtialan pohjoispuolen liittymään). Tampereelle ja Lempäälän pohjoisosiin kuljetaan myös pääosin Sarvikkaantietä ja Kuljuntietä (Tampereelle edelleen Ideaparkin liittymästä moottoritielle). Valkeakoskelle kuljetaan sekä Sarvikkaantietä ja edelleen joko
Kuljuntietä ja Helsingintietä tai edelleen Ideaparkinkatua ja Marjamäentietä että Kuivaspääntietä, Marjakaarta ja Marjamäentietä. Kyselyn
perusteella Sarvikkaantie on käytetyin kulkuväylä.
Muut Kyselyyn vastanneet
Muut vastanneet (n=17) olivat pääosin pirkanmaalaisia: viisi vastannutta asui muualla Lempäälässä, viisi Tampereella ja yksi muualla Pirkanmaalla. Muualla Suomessa asui neljä vastannutta ja ulkomailla kaksi
vastannutta. Vähän reilulla puolella oli Kuivaspäässä loma-asunto, neljä
omistaa Kuivaspäästä tontin, maata tai kiinteistön/osakkeen. Yhdellä
vastanneista oli alueella yritys2, loput joko asuivat lähistöllä tai paikka
sijaitsi matkan varrella. Kuivaspää oli myös yhden vastanneen kotipaikka. 47% vastanneista omistaa rakentamiseen soveltuvaa maa-aluetta.
Loma-asunnon omistajilta kysyttiin myös, että kuinka kauan he ovat
omistaneet loma-asuntonsa. Tähän kysymykseen vastasi kahdeksan yhdeksästä. Yhtä lukuun ottamatta omistussuhde on kestänyt yli 17 vuotta, pisimmillään 51 vuotta.

2
Koska yritys oli vain yhdellä henkilöllä, ei yrityksen toimialaa
ym. kerrota tässä tarkemmin. Kuitenkin yritys sijaitsee Kuivaspäässä
nimenomaan tilojen vuoksi.

3
Karttaotteet otettiin kolmesta kohtaa, jotta karttojen luettavuus säilyy.
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KARTTA 1

Lepomäki ja Lepomäentie

1

Evakkopuisto

8

Vanha muuntaja

18 Tuulantupa

29

2

Lopen kartanon alue

9

Lato/riihi

19 Moottoritie

30 Karimaantie

3

Heikkilän navetta

10 Jutila

20 Turkkisen alue

31 Rantoistentie

4

Kuivaspääntie

11 Konsalan hevostila

21 Muistokivi

32

5

Maitolaituri

12 Vanha kansakoulu

22 Sarvikkaan luhta

33 Aluejätepiste

6

Pläsitori

13 Martti Haapojan aitta 23 Birgitan polku

34 Silta yli moottoritien

7

Ryödi

14 Maisemakivi

35

24 Metsä/ulkoilumaasto
28
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Maalais-/
sema

peltomai-

Rautasemantien alku
ympäristöineen

Hyvät liikenneyhteydet

KARTTA 2

16 Ideapark

35

Hyvät liikenneyhteydet

17 Marjamäen Neste

36

Autopesu

37

Katsastus

38

Marjamäen teollisuusalue

KARTTA 3

15 Tuljamon asutusalue

25 Vanha kataja

17 Marjamäen Neste

26 Pirunlinna
27 Tervajärvi
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37 Katsastus

KARTTA 4

Puutteista ja kehityskohteista oleellisimmat on esitetty kartassa 4. Kartan alla olevaan taulukkoon on
kirjattu kohteista mainitut puutteet. Todella moni
puutteista liittyvät liikenteeseen. Näiden lisäksi
puutteina ja kehityskohteina mainittiin mm. kunnan
alueella harjoittama maapolitiikka, Maisenrannan
toimimattomat internetyhteydet, Ideaparkin puuttuvia palveluita sekä vaikeus ulkopuolisille löytää
Kuivaspään kylään.

1

Rantoistentie

Kapea tie, jolla paljon raskasta liikennettä. Kuitenkin myös paljon lapsia.
Varsinkin keväisin ja syksyisin myös hyvin mutainen.

2

Karimaantie ja -polku

Vaarallinen näkymäesteiden, kapeuden ja valaistuksen puutteen vuoksi.
Tiellä kulkee paljon lapsia sekä hevosia. Lisäksi myös raskasta liikennettä.

3

Kuivaspääntie

Tie usein huonossa kunnossa.

4

Moottoritie

Jatkuva melu häiritsee. Meluvallia pitäisi ehdottomasti korottaa.

5

Sarvikkaantie

Kävelytie olisi tarpeellinen.

6

Savontie

Savontien alkupäässä paljon raskasta liikennettä. Alueella kuitenkin paljon
lapsiperheitä ja yksin liikenteessä olevia alakoululaisia.

7

Ideaparkinkatu / Marja- Tarve uudelle linja-autopysäkille. Nykyisellään pysäkit harvakseltaan ja palkaari
velevat huonosti Kuivaspäätä.
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3. KYLÄN ILMAPIIRI JA VIIHTYVYYS
Tässä kappaleessa käsitellään kyselyn kylän ilmapiiriä ja viihtyvyyttä koskeneet kysymykset. Kyselyssä kysyttiin, millainen
ilmapiiri on, miten viihtyvyyttä voidaan parantaa, kuinka tyytyväisiä palveluihin ollaan ja miten yrittäjiin ja yritystoimintaan
suhtaudutaan.
Ilmapiiri kysymykseen vastasi 29 taloutta (51% kaikista vastanneista). Ilmapiiriä pyydettiin arvioimaan liukukytkimen avulla
ääripäiden ollessa ”erittäin huono” ja ”erittäin hyvä” (1 = erittäin huono; 100 = erittäin hyvä)4. Ilmapiirin keskiarvoksi saatiin
79. Kuviosta 1 voidaan havaita, että valtaosan mielestä kylän
ilmapiiri on positiivinen.
Kysyttäessä miten ilmapiiriä saadaan parannettua tai pidettynä yhtä hyvänä, saatiin vastaus 27 taloudelta. Vastauksissa
todettiin yhteisöllisyyden, yhteisten tapahtumien ja talkoiden
sekä sovussa elämisen ja tervehtimisen olevan tärkeitä. Lisäksi
mainittiin kylän siisteys ja teiden kunnossapito, yhteinen kokoontumispaikka ja uusi leikkipuisto. Lisäksi rauhallisen maalaismiljöön säilyminen sekä omakotitalorakentamisen mahdollistaminen hallitusti mainittiin yksinä keinoina.
Viihtyvyyden parantamiseksi ehdotetut toimet liittyivät liikenteeseen, yleisestä viihtyvyydestä huolehtimiseen, rakentamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Liikenteen osalta mainittiin uuden
meluvallin tarve, kevyen liikenteen väylien lisääminen, teiden kunnossapito sekä läpiajoliikenteen karsiminen. Yleiseen
viihtyvyyteen liittyvät maininnat koskivat niin yleisten alueiden kuin omien pihojenkin siisteyttä. Alueelle toivottiin myös
puuistutuksia, valokuitua ja lasten leikkipaikkaa. Rakentamisen
osalta pidettiin tärkeänä, että uutta teollisuutta ei sijoitettaisi
lähelle asutusta ja virkistysalueille. Lisäksi olisi tärkeää säilyttää alueen maaseutumaisuus. Myös omakotitalorakentaminen
pitäisi mahdollistaa hallitusti. Lisäksi toivottiin Marjamäen kalliolouhinnan loppumista. Kylän yhteisen toiminnan lisääminen
ja kaikkien osallistuminen sekä uusien asukkaiden mukaan ottaminen yhteisöön nähtiin myös tärkeinä viihtyvyyden parantamiseksi.
Palveluiden kohdalla kysyttiin tyytyväisyyttä kylän omiin palveluihin tällä hetkellä sekä mahdollisia kylässä tarvittavia, mutta
puuttuvia palveluita. Tyytyväisyyttä pyydettiin arvioimaan liukukytkimellä3, jonka ääriarvoina olivat ”erittäin tyytyväinen” ja
”en ollenkaan tyytyväinen” (1 = en ollenkaan tyytyväinen; 100
= erittäin tyytyväinen). Kysymyksiin vastanneita oli yhteensä 33
(58% kaikista vastanneista) ja tyytyväisyysluvuksi (keskiarvo)
saadaan 74. Tämä tarkoittaa, että Kuivaspään palveluihin ollaan
melko tyytyväisiä. Kuviosta 2 voidaan nähdä, että valtaosa kysymykseen vastanneista on enemmän tyytyväinen kuin ei-tyy4
Paperikyselyssä tyytyväisyys kysyttiin asteikolla 1-5 (1
vastaa liukukytkimen arvoa 1 ja 5 arvoa 100).

Kuvio 1. Vastanneiden (n=29) mielikuva kylän ilmapiiristä. Vihreät osuudet kuvaavat sellaisten vastanneiden määrää, jotka ovat asettaneet liukukytkimen yli puolen välin, eli
”ilmapiiri on hyvä”-puolelle. (n=29)

Kuvio 2. Vastanneiden (n=33) tyytyväisyys kylän palveluihin. Vihreät osuudet kuvaavat
sellaisten vastanneiden määrää, jotka ovat asettaneet liukukytkimen yli puolen välin, eli
”olen tyytyväinen”-puolelle. (n=33)

tyväinen kylän omiin palveluihin. Tyytyväisyyttä voidaan selittää ennen kaikkea
Ideaparkin ja muiden Marjamäen palveluiden läheisyydellä.
Valtaosa puuttuvia palveluita koskevista huomioista koski liikennettä. Koettiin,
että liikennejärjestelyitä ja -turvallisuutta tulisi parantaa, lisätä katuvaloja ja asfaltoida Rantoistentie. Lisäksi kaivattiin julkisen liikenteen parantumista mm.
linja-autopysäkkien muodossa, kevyen liikenteen väyliä ja meluvallien korjaamista. Lisäksi alueelle toivottiin mm. omaa kioskia tai kahvilaa, leikkikenttää,
pelikenttää ja kokoontumistilaa, kotipihan aurauspalvelua ja kiinteää nettiä.
Myös koulukyydit mainittiin toiveissa.5
Tiedusteltaessa, miten kylässä suhtaudutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan, oli
valtaosa (80%, n=25) sitä mieltä, että yrittäjiin ja yritystoimintaan suhtaudutaan positiivisesti. Yhden vastaajan mukaan taas suhtautuminen on neutraalia
ja neljä ei osannut sanoa. Lisäksi yhden mukaan lepsusti, mutta tämä voidaan
5
Ainoastaan liikennettä koskeviin saatiin useampia vastauksia, muut
olivat yksittäisiä mainintoja (1-2 vastaajaa).
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tulkita ennemmin kritiikkinä Lempäälän kunnan suuntaan6. Vastaajien
mukaan yritystoiminnan tulisi olla omakotitalotontille- ja alueelle sopivaa ja asukkaat huomioivaa, eli ei suuren koko luokan toimintaa eikä
raskasta liikennettä vaativaa. Olemassa olevat yritysalueet koetaan
hyväksi ja tilaa vaativa toiminta tulisikin sijoittaa jo olemassa oleville
alueille.

ritien melun vähentäminen, liikenneturvallisuuden lisääminen, teiden
parantaminen, koulumatkat, kylätalo, jätehuolto, uusien sukupolvien
tarpeiden huomioonottaminen sekä vetovoiman säilyttäminen ja lisääminen. Myös tulevaisuuskuvan pohtiminen sisälsi eksakteja toiveita,
esimerkiksi asfaltoitu Rantoistentie, alikulku Tampereen tien ali Lopen
kohdalla ja joukkoliikenne kylän läpi.

4. TULEVAISUUS

Kyselyyn vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan Kuivaspäätä 3-5 adjektiivilla vuonna 2030. Valtaosa saaduista adjektiiveista/sanoista oli
positiivisia, vain 6 adjektiivia/sanaa oli kylän tulevaisuuden kannalta
negatiivisena. Negatiiviset olivat: meluisa, liikaa liikennettä, ihmiset vieraantuvat, ukkoutuva, hajanainen sekä asutettu kokonaan kunnan toimesta. Saadut positiiviset adjektiivit ryhmiteltiin samankaltaisten kanssa (lopussa sulkeissa ”ryhmän” adjektiivien/sanojen esiintymismäärä
yhteensä). Positiiviset adjektiivit/sanat olivat (tässä esiintymismäärien
mukaan):
- maaseutumainen, maalainen, avara (13)
- viihtyisä, toimiva, hyvä paikka asua, kylämäinen, yhteisöllinen,
toisistaan huolehtiva, läheinen, miellyttävä (9)
- potentiaalinen, vireä, elinvoimainen, aktiivinen, innovatiivinen,
yhteistyökykyinen (8)
- kasvava, haluttu, vilkas, tasokas, väkirikas, nuoria perheitä (7)
- idyllinen, kaunis, vaihteleva (7)
- rauhallinen, tasainen (6)
- lähellä, hyvät palvelut, osa Helsinki-Tampereen nauhataajamaa
(5)
- luonnonläheinen, vihreä (5)
- kehittyvä, nykyaikainen, ajanmukainen (3)
- ystävällinen (2)
- ympäristöystävällinen, siisti luonto (2)
- hiljainen, vähemmän melua (2).

Kyselyssä oli laaja osio koskien Kuivaspään tulevaisuutta. Osiossa kysyttiin miten vastaajat näkevät Kuivaspään tulevaisuuden: millainen kylä
tulee olemaan, millaisia ongelmia voi nousta, miten kylää tulisi kehittää
ja rakentaa, tulevatko he itse asumaan Kuivaspäässä myös tulevaisuudessa ja suosittelisivatko he sitä muille asuinpaikkana.
Kylän tulevaisuus 10-20 aikajänteellä nähtiin kolmelta eri kantilta: negatiivisena kehityskulkuna, neutraalina, lähes pysähtyneenä kehityksenä
sekä positiivisena kehityskulkuna. Kylän kehittämisen kannalta nämä
negatiiviset asiat voidaan tulkita uhiksi ja positiiviset mahdollisuuksiksi.
Negatiivisesti suhtautuneet uskovat, että kunnan nykyinen kaavoituspolitiikka ja säännöstely nujertavat kasvun tai että kunta on tulevaisuudessa vallannut kaikki maa-alueet. Selvänä uhkana nähdään myös
väestöpohjan vanheneminen. Marjamäen teollistuminen etenee ja se
nähdään selvänä haasteena kylän maaseutumaisuudelle ja rauhallisten
asuinpaikkojen säilymiselle. Pelätään myös, että pienet palvelut katoavat. Neutraalisti suhtautuneiden ennustuksissa kylä lienee 10-20 vuoden päästä nykyisensä kaltainen. Yhden mielestä kylään ei myöskään
saisi tulla enempää asukkaita.
Valtaosa kuitenkin näkee kylän tulevaisuuden positiivisena ja valoisana. Kylään saadaan lisää tontteja ja asukkaita, jolloin kylä pysyy elinvoimaisena. Samalla kuitenkin kylä säilyy maaseutumaisena, joka
selvästikin koetaan Kuivaspään vahvuudeksi. Kuivaspää nähdään
myös turvallisena paikkana asua. Kuivaspäällä nähdään potentiaalia
myös vanhusten kylämäiseksi asuinpaikaksi. Marjamäessä nähdään
olevan potentiaalia: alue antaa kylälle uutta potkua sekä mahdollistaa
teollisuuden sijoittumisen. Muutenkin nähdään, että alueelle tulisi
lisää yritystoimintaa.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin tulisiko alueelle rakentaa uusia asuinrakennuksia tai uusia yritystiloja. Asuinrakennus-kysymykseen vastanneita oli 41 (72% kaikista vastanneista) ja yritystiloja koskevaan kysymykseen 40 (70% kaikista vastanneista). Kuten kuviosta 3 voidaan havaita,
valtaosa kannatti uusien asuinrakennusten rakentamista. Yritystilojen
kohdalla jakauma oli tasaisempaa, joskin pieni enemmistö on uusien
tilojen rakentamisen kannalla.

Pahimmiksi ongelmiksi ja uhkakuviksi Kuivaspään tulevaisuuden kannalta vastaajat luettelevat tiestön huononomisen, maaseutumaisuuden
häviämisen sekä kunnan byrokratian, kaavoituksen ja maapolitiikan.
Näiden lisäksi mainitaan julkisen liikenteen puuttuminen, (raskaan) liikenteen lisääntyminen, asuinalueiden ja teollisuuden yhteensovittamisen, viihtyvyyden säilyttämisen, valokuidun puuttumisen sekä väestön
vanhenemisen.

Tärkeimpinä perusteluina uusien asuinrakennusten rakentamiselle ja
uusien asukkaiden saamiselle oli elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja elävyyden säilyminen sekä se, että Kuivaspäässä on tilaa rakentaa ja sijainti
on hyvä. Näiden lisäksi halutaan varmistaa paluumuuttajien mahdollisuus palata juurilleen ja yhteisöllisyyden säilyminen. Näiden lisäksi
koettiin Kuivaspään olevan hyvä asuinpaikka myös Marjamäessä töissä
käyville. Vastustajat mainitsivat syiksi esimerkiksi sen, että alueen maaseutumaisuus tulee säilyttää ja liikkuminen hankalaa.
Uusien yritystilojen rakentamista taas perusteltiin sillä, että lähelle saataisiin lisää työpaikkoja sekä lisää palveluja. Myös sijainti koetaan hyväksi yrittämiselle. Koettiin myös, että alueen kehittyminen vaatii lisää

Kehittämistarpeina 10-20 vuoden aikajänteellä luetellaan taas mootto6

Vastauksen mukaan halleja saa rakennella sinne tänne ja asukkaita
ei huomioida tarpeeksi.
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Kuvio 4. Kuivaspäästä maasta omistavien halukkuus myydä tontteja
asuinrakentamiseen tai muunlaiseen rakentamiseen. (n=19/17)

Kuvio 3. Vastanneiden halukkuus uusille asuinrakennuksille ja yritystiloille.
(n=41/44)

yritystoimintaa ja että se tulisi mahdollistaa yrittäjyyttä haluaville. Kuitenkin tilojen tulisi sopia ympäristöönsä. Vastustavien mielestä kylän
alueelle ei taas tarvitse rakentaa uusia yritystiloja siksi, että lähialueilla
on jo yritystontteja riittämiin ja siten Kuivaspää pitäisi pitää asuinalueena ja estää rauhattomuuden lisääntyminen. Lisäksi alue pitää pitää
maaseutumaisena ja turvata ennen kaikkea maatalouden kehittymisvaihtoehdot.

voi rajata mihinkään tiettyyn. Toisaalta riittäisi, että yritystoiminta olisi
jotain hiljaista ja ihmisen mittakaavaan sopivaa, toisaalta taas koettiin,
ettei toimialalla ole sinänsä merkitystä, sillä etätyö ja -yhteydet antavat
hyvin laajoja mahdollisuuksia työskentelyyn.
Rakentamiseen soveltuvaa maa-aluetta Kuivaspäästä omistavilta kysyttiin myös, olisivatko he kiinnostuneita myymään tontteja asuinrakentamiseen tai muunlaiseen rakentamiseen. Tämän lisäksi tiedusteltiin
muita kuin asuinrakennuksia omistavilta halukkuutta vuokrata tai myydä niitä yritystoimintaan. Kuivaspääläisistä rakentamiseen soveltuvaa
maata omisti 19 kyselyyn vastannutta, muualla asuvista taas 8 taloutta.
Näistä kuivaspääläisistä kysymykseen vastasi 15 taloutta ja muualla
asuvista 4. Vastanneiden tiedot yhdistettiin samaan kuvioon (ks. kuvio
4). Kuviosta voidaan havaita, että lähes puolet on kiinnostunut myymään tontteja asuinrakentamiseen, viidennes vain omille sukulaisille
tai vastaaville henkilöille, kymmenesosa ehkä myöhemmin ja viideosa
ei ole ollenkaan kiinnostunut myymisestä. Muunlaiseen rakentamiseen
taas tontin olisi valmis myymään 53%. Näistä osa vastasi kysymykseen,
että millaiseen rakentamiseen, ja vastauksena oli (pienimuotoiseen)
yritystoimintaan. Vain yksi rajasi myyntihalukkuutensa sukulaisiin.

Kylää rakennettaessa ja suunniteltaessa tulisi huomioida ennen kaikkea
maaseutumaisuuden, rauhallisuuden ja viihtyvyyden säilyttäminen.
Haja-asutusalueilla tulisi lisäksi vastaajien mielestä suosia isoja rakennuspaikkoja. Uusien rakennusten tulisi sopia vanhaan rakennuskantaan
sekä luontoon. Tärkeänä pidetään myös, että yritysalueiden sijoitteluun
kiinnitettäisiin huomiota. Myös meluvallin kunnostaminen tai kokonaan
uuden rakentaminen nähdään hyvin tärkeänä asiana. Samoin liikennejärjestelyt ja -turvallisuus nostettiin jälleen esille. Alueelle rakennettavat, maisemaan sopivat rakennukset ovat vastaajien mielestä ennen
kaikkea perinteisiä, kylän ilmapiiriin sopivia ja maksimissaan kaksikerroksisia. Myös puuta suosittaisiin rakennusmateriaalina. Osa määrittelee vain rakennustyypin: omakoti- tai paritaloja. Kahden mielestä myös
rivitalot olisivat sopivia Kuivaspään alueelle. Myös pienet toimisto- ja
yritysrakennukset olisivat tervetulleita. Osan mielestä myös kaikenlaiset tai ylipäätään hyvin suunnitellut rakennukset riittävät.

Muita tiloja koskevaan kysymykseen vastasi 14 yhteensä 14 taloutta.
Kuten kuviosta 5 voidaan havaita, näistä talouksista 64% ei ole valmis
myymään tai vuokraamaan omia tilojaan yritystoimintaan. 21% on
valmis myymään omia tilojaan ja 14% taas vuokramaan. Yksi vastaaja
alleviivasi halukkuutensa myydä tai vuokrata koskevan yhteisöllistä toimintaa.
Lopuksi käsitellään vastanneiden mielikuvaa siitä, kuinka todennäköisesti he asuvat kylässä 5 (n=35), 10 (n=33) ja 20 (n=31) vuoden kuluttua
sekä sitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Kuivaspäätä asumiseen tai yritystoimintaan. Kuviosta 6 voidaan havaita, että todennäköi-

Vastaajilta kysyttiin myös, millaista yritystoimintaa he toivoisivat kylään. Valtaosa toivoo Kuivaspäähän nimenomaan pienyrittäjiä, kuten
kampaajia, hierojia, huoltoliikkeitä, taksia tai toimisto- ja suunnittelutiloja. Lisäksi toivottiin lisää maatalous- ja puutarhayrittäjiä sekä luontoa
hyödyntäviä yrittäjiä. Jonkin verran toivottiin myös kauppoja (esim. rautakauppa) tai kioskia. Muutamat taas eivät halunneet rajata toimintaa
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Kuvio 6. Vastaajien mielipide siitä, kuinka todennäköisesti he asuvat Kuivaspäässä tiettyjen ajanjaksojen kuluttua. (n=35/33/31)

Kuvio 5. Kuivaspäästä muita kuin asuinrakennuksia omistavien halukkuus myydä tai vuokrata tilojaan yritystoimintaan. (n=14)

syys, että vastaajat edelleen asuisivat kylässä, laskee aikajakson pidentyessä. Tämä selittyy pitkälti vastanneiden
ikäjakaumalla. Samalla tosin suurenee myös keskimmäinen luokka (”3”), joka usein tulkitaan tällaisen kysymyksen yhteydessä ”en osaa sanoa”. Viiden vuoden päästä
Kuivaspäässä näkee itsensä asuvan lähes 70 %. Kymmenen vuoden kohdalla tämä luku on laskenut noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. 20 vuoden kuluttua Kuivaspäässä
todennäköisesti näkee itsensä asuvan enää kolmannes.
Syiksi, miksi vastaajat näkevät itsensä edelleen asuvan
Kuivaspäässä tulevaisuudessa kerrotaan, että Kuivaspää
on viihtyisä paikka asua, työt sekä paikkaan juurtuminen.
Pääasialliseksi syyksi epätodennäköisyydelle mainitaan
taas se, ettei Kuivaspää sovellu asuinpaikkana vanhuksille. Muiksi syiksi mainittiin esimerkiksi moottoritien melu,
elämän epävarmuus sekä mahdollinen alueen luonteen
muuttuminen.

Kuvio 7. Vastaajien mielipide siitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Kuivaspäätä asuinpaikkana eri väestöryhmille. (n=37)

Kyselyyn vastanneista 37 vastasi kysymykseen, kuinka
todennäköisesti he suosittelisivat Kuivaspäätä asuinpaikkana eri väestöryhmille. Kuten kuviosta 7 voidaan havaita, vastanneiden mielestä Kuivaspää sopii ehdottomasti
parhaiten asuinpaikaksi lapsiperheille sekä pariskunnille.
Huonoiten Kuivaspää sopii heidän mielestään asuinpaikaksi vanhuksille.
Viimeiseksi vastaajilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti
he suosittelisivat Kuivaspäätä yritystoimintaan. Kysymykseen vastanneita oli 31. Tämä kysymys kysyttiin jälleen

Kuvio 8. Vastaajien mielipide siitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Kuivaspään kylää yritystoimintaan. (n=31)
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liukukytkimen avulla3 (1 = hyvin epätodennäköisesti, 100 = hyvin todennäköisesti). Kysymyksestä saatiin keskiarvoksi 48 (n=31), mutta prosenttilukuja tarkasteltaessa voidaan havaita, että 48% antoi arvon 50
tai pienemmän ja 52% yli 50 (ks. kuvio 8). Eli todennäköisesti suosittelevien joukko voitti piirun verran. Huomattavaa kuitenkin on, että suurin
frekvenssi (7; 23%) osuu välille 1-10, eli joukkoon, joka hyvin epätodennäköisesti suosittelisi Kuivaspäätä yritystoimintaan.

5. LOPUKSI
Kaiken kaikkiaan Kuivaspäätä pidetään hyvänä paikkana elää. Kylän maaseutumaisuutta ja rauhaa pidetään yhtenä kylän valttikorttina. Vaikka
kylään uutta rakentamista tulisikin, vastaajat toivovat siitä huolimatta
Kuivaspään säilyvän maaseutumaisena ja kylämäisenä. Rakentamisen
toivotaankin olevan maisemaan sopivaa ja niin sanotusti perinteistä.
Myös rauhallisuuden tulisi säilyä. Rakentamismahdollisuuksien puute kuitenkin nähdään ongelmana kylän kehittämiselle. Kääntöpuolena
lisärakentamiselle on, että sen pelätään kasvattavan liikennemääriä ja
tämän puolestaan heikentävän teiden kuntoa. Kuitenkin pääosin lisärakentaminen nähtiin kuitenkin tarpeellisena kylän elinvoimaisuudelle,
kunhan se tapahtuu maaseutumaisuuden säilymisen ehdoilla. Kylässä
nähtiin myös potentiaalia ”mallikyläksi”, jossa ympäristöystävällisyys ja
luonnonläheisyys hyvään sijaintiin yhdistettynä voisivat olla valttikortteja.
Kyselyn tuloksia käytetään aktiivisesti hyödyksi tulevissa työpajoissa
sekä tähän astisten tulosten viestimiseen esimerkiksi Lempäälän kunnan suuntaan. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään luonnollisesti pohjana kyläsuunnitelman tekemiselle ja niistä tehdään nostoja loppuraportin ja kyläsuunnitelman varsinaiseen tekstiin.
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LIITE 4: KUIVASPÄÄN KYLÄSUUNNITELMAAN LIITTYVÄN 6.10.2017 PIDETYN TYÖPAJAN MUISTIO
1. TEHTÄVÄ: KUVIEN VALINTA

2. TEHTÄVÄ: HASSUTTELUHATTU PÄÄHÄN JA TULEVAISUUDEN
VISIOINTI ASUMISEN, TYÖNTEON JA VAPAA-AJAN KANNALTA

Tulevaisuuden kannalta tärkeänä pidettiin lisärakentamista ja uutta
yritystoimintaa. Yritykset saisivat mielellään olla esimerkiksi suunnittelutoimistoja, ehkä sellaista työtä jota olisi mahdollista tehdä asumisen
ohella etätyönä, ja joka ei siis tuottaisi häiriötä ympäristöön. Kylää kehitettäessä tulisi huomioida myös maailman teknistyminen. Nähtiin, että
Kuivaspäällä on mahdollisuuksia kehittyä Ideaparkin kanssa jopa Lempäälän toiseksi keskustaksi.

Tehtävä osoittautui haastavaksi. Toinen ryhmä pohti asioita enemmän
jalat maassa kuin toinen.
Asumisen suhteen toivottiin väljää ja yksilöllistä. Kunnan tiukka kaavoituspolitiikka sai kritiikkiä. Kysyttiin, miksi ei saanut rakentaa muualle
kuin kunnan osoittamiin paikkoihin, jos aikoi huolehtia itse vesi- ja jätehuollosta tontillaan.
Kylän alueelle on tehty vesi- ja viemärilinja ja rakentamista olisikin järkevää ohjata linjalle tehtyjen pisteiden ohjaamana. Tosin todettiin pisteiden päivityksen olevan paikallaan.

Kuivaspää on omanlaisensa ympäristö ja sen toivottiin säilyvän. Kylän
vahvuuksiin kuuluvat maaseutumaisuuden lisäksi myös luonnonläheisyys ja luonnon virkistyskäyttö (esim. marjastus ja sienestys). Maanviljelyn toivottiin jatkuvan, kehittyen. Nähtiin tärkeänä, että tulevaisuudessa Kuivaspää ottaisi huomioon urbaanin ihmisen tarpeet, eli tarjoaisi
sellaista, jota tultaisiin kokemaan. Esim. hevostilat tarjoavat kaupunkilaistenkin toivomia palveluja jo nyt, kuten myös jo mainitut virkistyspalvelut. Kylässä nähtiin potentiaalia myös kehittyä puutarhakyläksi.
Tärkeänä koettiin myös se, että ympäristö pidetään siistinä, esimerkiksi
ei päästetä maatalousrakennuksia lahoamaan tai teitä pusikoitumaan.

Huomautettiin, että asuminen ja teollisuus on syytä pitää erillään (ilmeisesti on ollut jonkinmoista painetta laajentaa teollisuusaluetta asumisen suuntaan, tämä nähtiin uhkana).
Lasten liikkuminen puhututti. Aikanaan rakennettu leikkikenttä on käytön puutteessa purettu? Lasten toivottiin liikkuvan enemmän ja yhdessä, työpajalaiset muistelivat omaa lapsuuttaan. Ehkä nykytekniikkaa
voisi yhdistää tähän toiveeseen (vrt. Pokemon Go -peli)?

Väljyys nähtiin valttina tulevaisuudessakin, peltoja ei siis saa rakentaa
umpeen. Uhkana koettiin niin kylän kehittyminen liian tiiviiksi, jolloin
maaseutumaisuus katoaa, kuin toisaalta kuollut kylä, jonka ohi autot
huristavat moottoriteitä. Kuivaspään kylään toivottiinkin lisää elämää,
nuoria ihmisiä ja lapsia. Kylän koettiin pystyvän tarjoamaan nuorille ja
lapsille turvallisen ja kiinnostavan kasvuympäristön, jossa on tilaa liikkua. Yhteisöllisyys ja yhdessäolo korostuivat muutenkin kuvien valinnassa. Yhteiselle puistolle ja kokoontumispaikalle koettiin olevan tarvetta, samoin toivottiin urheilumahdollisuuksia. Myös eläimet nähtiin
olennaisena osana kylää.

TYÖ/YRITTÄMINEN
Kuivaspää tarjoaa mahdollisuuksia niin pienyrittäjille kuin etätyön tekemisellekin. Esimerkiksi kodin ja yrittämisen yhdistämisen nähtiin olevan mahdollista. Kuitenkin yritystoiminnan vaatimien rakennusten olisi syytä pysyä suhteellisen pieninä. Luonnollisesti maatalous nähdään
luontaisena jatkumona. Maaseutuyrityksiä olisi hyvä kehittää, jotta ne
pysyvät elinvoimaisina.
Uusina mahdollisuuksina voisivat olla esimerkiksi hoivapalvelut, paikallisia, kausituotteita tarjoava fine dining –ravintola sekä elämysmatkailu kaupunkilaisille (esim. kalastus ja metsästys). Pirunlinnan tulisi olla
matkailukäytössä.

Julkisen liikenteen kehittäminen nostettiin esiin molemmissa ryhmissä: koululaisten ja vanhustenkin on päästävä palvelujen ääreen. Julkinen liikenne voisi kulkea Kuivaspääntietä Ahtialaan. Moottoritien melu
toivottiin huomioitavan paremmin tulevaisuudessa. Kevyen liikenteen
kehittäminen oli myös korkealla tärkeyslistalla, pyöräily mainittiin erityisesti.

ASUMINEN
Kuivaspää pitäisi säilyttää maaseutumaisena, myös rakentamisen pitäisi
tukea tätä. Ryhmillä oli eriävä mielipide rakentamisesta siinä, tulisiko
talojen olla ryppäinä vai ei. Kuitenkin toivottiin suuria tontteja ja hoidettuja pihapiirejä. Kylä toimisi hyvin asuinpaikkana lähialueen yrittäjille ja työntekijöille. Tonttipolitiikan ei tulisi rajoittaa omalle maalleen
rakentamista.
Asuinalueet ja teollisuusalueet halutaan pitää erillään. Alueelle voisi ra-
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kentaa leikkikentän.

3. tehtävä: kartta

Vanhuksien asumisen alueelle voisi mahdollistaa vanhusten yhteisöasuminen. Vanhuksien asumista alueella tulisi kuitenkin tukea paremmilla
tukipalveluilla. Lanseerattiin myös uusi konsepti ”maatalon oma mummo”, eli maataloon voisi ottaa mummon tai papan asumaan. Tämä tukisi myös yhteisöllisyyttä.

Karttatehtävästä nousi esiin viisi eri vyöhykettä:
1. Sarvikasjärven ja Lopen kartanon maille muodostuva luonto- ja virkistysalue.
Molemmat ryhmät keskustelivat Sarvikasjärven palauttamisesta. Tämä
mahdollistaisi uuden virkistysalueen muodostumisen kylän alueelle, ja
sitä kautta esimerkiksi matkailu lisääntyisi. Sarvikasjärven pohjoispuolella sijaitsevan Lopen kartanon maille perustettaisiin uudelleen puistoalue, joka olisi Lempäälän hienoimpia.

VAPAA-AIKA
Vapaa-aikaa koskeva keskustelu pyöri pitkälti yhteisöllisyyden, lähiympäristön ja luonnon ympärillä. Eläimet sekä luonnossa liikkuminen
sekä luonnonantimet nähdään tärkeänä. Myös pienpuutarhat nähdään
kylälle ominaisina. Lasten ulkoleikkipiirien toivottiin tulevaisuudessa
laajentuvan. Lopen kartanoon kaavailtiin Lempäälän upeinta puistoa.
Mietittiin myös, että olisiko mahdollista palauttaa moottoritien länsipuolella ollut Sarvikasjärvi uudestaan järveksi.
Kylään ideoitiin yhteistä kylätaloa sekä toivottiin kylän yhteisiä joukkueita yhteisöllisyyttä tukemaan. Ideapark on alueen harrastuksien ja
vapaa-ajan keskus, jonne toivottiin muun muassa uimahallia.

2. Kuivaspääntien historiallisesti arvokas kokonaisuus
Kuivaspääntie on osallistujien mielestä säilytettävä sellaisena kuin se
on, sillä on sellaisenaan historiallisesti arvokas.
3. Ideaparkin yritysalue
Ideaparkin yritysalue kehittyy jatkuvasti. Osallistujat kaavailivat moottoritien varteen esimerkiksi aurinkopaneeleja. Ideapark nähdään selvästi
Kuivaspään kylän lähipalveluna. Ideaparkin ympäristö (kaakkoispuoli)
nähdään myös hyvänä paikkana esimerkiksi mahdolliselle kylätalolle
sekä uudelle päiväkodille.
4. Savontien asutus- ja yritysalue
Savontien alku on sekoitus asumista ja yrittämistä. Alueen kehittämisessä tulee ottaa huomioon turvallinen asumisympäristö (esim. yritysalueen liikennejärjestelyt). Alue mahdollistaa työpajan osallistujien mielestä pienimuotoista pientalojen lisärakentamista.

3.

5. Uusi tie asuinalueineen
Uusi tie asuinalueineen perustuu jo edellisessä kyläsuunnitelmassa esitettyyn suunnitelmaan. Tie olisi kokonaisuudessaan noin 2 kilometriä
pitkä. (Tämä ajatus ei kuitenkaan tekijöiden mielestä ole enää nykytilanteessa välttämättä ajankohtainen, sillä muunlaiset ratkaisut voisivat
tukea kylän rakennetta ja mahdollista joukkoliikennereittiä paremmin.)

4.

5.

2.
1.

Työpajasta esiin nousseet teemavyöhykkeet kartalla
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Kuivaspään idealuonnos

LIITE 5: KUIVASPÄÄN KYLÄSUUNNITELMAAN LIITTYVÄN 29.5.2018 PIDETYN TYÖPAJAN MUISTIO

Puisto vanhan kartanon
alueelle
Asuinalue, tummempi
alue tiheämpää

Sanna Elfving, TTY

vedet!

Ei uutta rakentamista
Teollisten ja kaupallisten
toimintojen alue
Sarvikkaan luhta
Uusi bussipysäkki

Projektin toinen työpaja pidettiin 29.5.2018 klo 18.00-19.30, Marjamäen Nesteellä. Työpajaa olivat pitämässä työryhmä Panu Lehtovuori, Jaana Vanhatalo ja Sanna Elfving. Paikalla oli nimilistan mukaan 27
osallistujaa.

Maatalous, elämykset ja
hevostilat

Ensin työryhmä esitteli kyläsuunnitelmatyön sen hetkistä vaihetta ja tuloksia. Osallistujille jaettiin tulosteena kyläsuunnitelmaan liittyvä materiaalipaketti, joka sisälsi koosteen edellisen työpajan tehtävistä ja tuloksista, luonnoksen toimenpidetaulukosta, kartan alueen asemakaavan
mukaisesta hypoteettisesta toteumasta sekä idealuonnoskartan. Ensin
Panu Lehtovuori puhui Kuivaspään visiosta yleisesti, Jaana Vanhatalo
esitteli toimenpidetaulukkoa ja Sanna Elfving esitteli idealuonnoskartan
sisältöä.
Esittelyn lomassa ja jälkeen nousi esiin keskustelua karttojen esitystavoista ja aluerajauksista. Esimerkiksi. Lopen puiston alue oli suunnitelmakartassa esitetty liian laajana. Esiin nousi toiveita myös muutoksista
erinäisiin liikennejärjestelyihin, ideoita tulevaisuuden asumismuodoista, sekä keskustelua Lempäälän kunnan tiukasta kaavoituspolitiikasta.

500 m

1 km

Idealuonnoskartta

Esittelyn jälkeen osallistujat ohjattiin tutustumaan kylää koskeviin ideoihin osa-alueittain idealuonnoksesta tehtyjen karttasuurennosten
avulla. Pisteissä 1-4 oli suurennos kartasta, sekä tehtävä, jolla pyrittiin
saamaan kommentteja esitetyistä ideoista sekä uusia ajatuksia kehitettävistä kohteista. Pisteessä 5 pyydettiin ajatuksia vanhan kylän alueelle
luotavaa säännöstöä varten. Osallistujat saivat kiertää pisteitä haluamassaan tahdissa. Työryhmä oli paikalla vastaamassa kysymyksiin ja
selittämässä karttojen merkintöjä.
Tehtävä 1. KUIVASPÄÄN VANHA KYLÄ
• Merkitse karttaan lisää hyviä rakentamisen paikkoja
(SININEN) ja paikkoja, joihin ei saa rakentaa
(PUNAINEN)
• Merkitse nuolella tärkeitä näkymiä. HUOM! varsinkin
tärkeät peltomaisemat
• Kommentoi post-it-lapuilla suunnitelmaan jo
merkittyjä alueita sekä muiden tekemiä merkintöjä
Kommentit: Idealuonnoskartassa uudisrakentamiseen huonoti sopivia,
esimerkiksi maisemallisesti tärkeitä alueita merkitty punaiseksi. Merkintätapa herätti keskustelua, ja sillä esimerkiksi Konsalan tilan ympärille oli merkitty rakennuskieltoaluetta, vaikka alueelle on suunniteltu
rakennettavan maneesi. Merkinnän tarkoituksena ei ollut kuitenkaan
ollut heikentää kehittämismahdollisuuksia, vaan suojata tärkeiksi paik-

500 m

Alueen kaavatilannetta havainnollistava kartta
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1 km

Tehtävä 4. LOPEN KARTANO/PUISTO & SARVIKKAAN LUHTA
• Millaista potentiaalia alueella on?
• Millaisia rakennuksia pitäisi rakentaa ja minne?
Asuminen, matkailu jne. Fine-diner-ravintola?
Lintutorneja? Jotain muuta?
• Mitä toimintoja uuden puiston ja luhdan alueella
voisi olla? Miten puistosta tehdään Lempäälän paras?

koja ja näkymiä. Palautteen perusteella merkintätapaa muutetaan niin,
ettei varsinaisia hyvän ja huonon rakentamisen paikkoja jatkossa enää
eritellä, vaan rakentamisen sääntely tapahtuu säännöstön avulla.
Tehtäväkartan vastauksissa toivottiin pyörätietä Rantoistetielle, liityntäpysäköintiä Ideaparkin bussipysäkin läheisyyteen, maneesin rakentamista, polkujen kehittämistä ulkomatkailukäyttöön ja sitä tukevia rakenteita, esimerkiksi laavua. Lisäksi ideoitiin, että kylätalon voisi sijoittaa
johonkin olemassa olevaan rakennukseen, mutta tälle ei ollut osoitettu
suoraan paikkaa. Moottoritien meluvallia edellytettiin korjattavaksi ja
rakennusmassoista oli toivottu muodostettavan äänieristyvallia. Karttaan oli myös esitetty rakennettavaksi vanhassa kyläsuunnitelmassa
suunniteltua tietä. Karttaan oli myös nuolin merkitty hienoja maisemakohtia.

Kommentit: Karttaan korjattiin Lopen puiston tontti kunnan omistamaa
tonttia vastaavaksi, ja muistutettiin peltoalojen tärkeydestä. Myös luhdan mahdollinen kuivaaminen maatalouskäyttöön nousi esiin. Toisaalta
myös luhdan ennallistamista toivottiin.
Puistoon toivottiin siirtolapuutarhaa tai viljelypalstoja. Kasteluvettä saisi puiston viereisestä ojasta. Lopen aittaan ehdotettiin kokoontumistilaa tai kesäkahvilaa, mutta aitta on hyvin huonossa kunnossa. Lisäksi
ehdotettiin luomuruokatoria tai -myymälää sekä Heikkilän navettaan
lähiruokaravintolaa. Navetta on yksityisessä omistuksessa.

Tehtävä 2. IDEAPARKIN YMPÄRISTÖ
• Mitä ajatuksia suunnitelmat herättävät? Tiiveys?
Rakennusmassat? jne.
• Millaisia palveluita alueella voisi olla? Huom! julkiset
ja yksityiset (esim. päiväkodin / uuden kylätalon
sijainti?)

Tehtävä 5. SÄÄNNÖSTÖ VANHAN KYLÄN ALUEELLE
Mitä saa rakentaa, kuinka paljon ja minne? Millaisia rakennuksia? Millaisille paikoille?
• Millaisia sääntöjä pitäisi olla?
• Mitä säännöstössä pitäisi ottaa huomioon?
• Kommentoi muiden ehdottamia sääntöjä

Kommentit: Idealuonnoskartassa Ideaparkin ympäristöön esitettiin
muuta kylää tiiviimpää asuinrakentamista. Tämä ei herättänyt osallistujissa kovinkaan paljon keskustelua eikä kommentteja. Karttaan saatiin
kommentti, jossa mallikylä-alue todettiin sopivaksi, mutta tårta-på-tårta -mallin kortteli todettiin liian tiiviiksi. Ideaparkin viereisen alueen
joku toivoi jäävän puistoksi. Moottoritien toiselle puolelle osallistujat
ideoivat Sarvikkaantien, Kuljuntien ja Ideparkinkadun yhdistävän kiertoliittymän. Suunnitelmassa esitelty innovatiivinen muurirakennus ääneneristysrakenteena sai kehuja.

Sääntöjen pohtiminen säännöstöön koettiin haastavaksi, eikä valmiiksi
ehdotettujakaan sääntöjä juuri kommentoitu.

Tehtävä 3. SAVONTIEN ALUE
• Merkitse karttaan hyviä rakentamisen paikkoja
(SININEN) ja paikkoja, joihin ei saa rakentaa
(PUNAINEN)
• Kommentoi post-it-lapuilla muiden tekemiä
merkintöjä
• Miltä uusi, ehdotettu liikennejärjestely vaikuttaa?
Kommentit: Kartassa on uusi liikennejärjestelyehdotus, jonka tarkoituksena on tarkoitus vähentää raskasta liikennettä Savontien alkupäässä.
Tämä koettiin hyväksi ehdotukseksi. Kartalle eli merkitty Peurakukkula,
jolle ei haluta rakentamista, ehdotus luonnonsuojelualueen laajentamisesta sekä joka kyselyssä maamerkkinä mainittu suuri kataja. Lisäksi
Savontietä ehdotettiin museotieksi katajalta Kaarina Maununtyttären
tielle. Lisäksi toivottiin levikettä Valkeakoskentiellä helpottamaan kääntymistä.
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