LAUSUNTO

31.08.2018

Itä-Lempäälän maamiesseura ry
Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ry
Lastusten Kyläyhdistys ry
Mattilan Kyläyhdistys ry
Nurmen Kyläyhdistys ry
Säijän kyläyhdistys ry

Lempäälän kunta

Kyläyhdistysten lausunto Lempäälän kunnan strategiseen yleiskaavaluonnokseen
Lempäälän kunnan julkaisema strateginen yleiskaava on merkittävässä ja erittäin tärkeässä
asemassa, kun luodaan suuntaviivoja kunnan kehittämiselle. Lempäälän kylien ja kyläläisten
edustajina olemme pettyneet kaavan yksipuoliseen sisältöön ja siinä mainittuihin
tulevaisuuden näkymiin. Kylien kehittäminen ja elinvoimaisuuden takaaminen on käytännössä
jätetty kaavan ulkopuolelle.
Kunnan vahvistetun kuntastrategian ja nyt julkaistun luonnoksen välillä ei ole havaittavaa
yhteyttä. Selkeästi kuntastrategiassa määriteltyä tahtotilaa ennakkoluulottomasta, rohkeasta
ja kuntalaisia arvostavasta toiminnasta ei ole saatu toteutettua strategisen yleiskaavan
luonnoksessa.
Strateginen yleiskaava pohjautuu yksipuolisesti pelkästään raideliikenteen mahdolliseen
kehittämiseen Tampereen ja Lempäälän välillä. Strategisen yleiskaavan luonnoksessa
kiinnitetään paljon huomiota ekologisuuteen, eritoten joukkoliikenteen hyödyntämiseen.
Näemme suurena puutteena ja epäkohtana, kun tarkastelun ulkopuolelle on jätetty nykyiset
olemassa olevat joukkoliikenneyhteydet joita kulkee Lempäälän kunnan läpi.
Lempäälän kunnan kasvu on suunnattu pääosin / kokonaan nauhataajamaan. Kasvuluvut eivät
tue kaavassa mainittua kylien maltillista kasvua. Kaavassa väestön lisäyksistä Lempäälän
seitsemään kylään ajatellaan kohdistuvan yhteensä vain 196 asukasta vuoteen 2040
mennessä, sitä ei voida pitää edes maltillisena. Edellä olevaan perin vaatimattomaan lukuun
on oletettavasti ainakin osin johtanut sivulla 17 oleva toteamus, että "maaseudun
asukasmäärän nousu on kuitenkin viime aikoina ollut melko maltillista". Tälle asialle on
luonnollinen selitys, kyliin rakentaminen on ollut vaikeata. Kylien nykyiset kaavat ovat
vanhentuneita tai täyteen rakennettuja, mikä on edellyttänyt rakentamiseen
suunnittelutarveratkaisua. Myös tieto suunnittelutarveratkaisujen myöntämisessä

noudatettavasta tiukasta linjasta on oletettavasti hillinnyt niiden hakemista. Kun ei saa lupaa
rakentaa, ei myöskään rakentaminen ole mahdollista.
Kaavan tavoitteena pitäisi olla myös Lempäälän kylien suunnitelmallinen kehittäminen ja
kylien vahvuuksien hyödyntäminen. Tämä mahdollistaa myös uusien ja aivan uudentyyppisten
yritysten syntymisen kylien yhteyteen jotka voisivat tukea nauhataajamassa asuvien
kuntalaisten asumista ja elämistä. Maaseutumainen, väljä asuminen olisi eräs vaihtoehto, sillä
tuskin kaikki haluavat asua tiiviisti nauhataajamassa. Siihen pitäisi kuitenkin antaa ihmisille
mahdollisuus. Maaseutu on Lempäälässä kaikkialla lähellä johtuen nauhataajamarakenteesta.
Se asia pitäisi nähdä vahvuutena. Voisimme tarjota asumisvaihtoehtoja, joita esimerkiksi
Tampere ei pysty tarjoamaan. Kylät hyvien kulkuyhteyksien varrella, voisivat tarjota aivan
uudenlaista asumismuotoa Lempäälän kunnan alueella.
Strategisen yleiskaavan luonnoksessa on tunnistettavissa ristiriita, sillä asuminen ja uudet
työpaikka-alueet on sijoitettu erilleen toisistaan. Siten asumisessa tavoitellun
yhdyskuntarakenteen tiivistymisen ohella tällä ratkaisulla yhdyskuntarakennetta hajautetaan.
Olisi hyvä huomioida sivulla 15 esiin nostettua työnteon murrosta. Pieniä yrityksiä, joissa työn
tekeminen tapahtuu kotoa käsin hyödyntäen tekniikan antamia mahdollisuuksia. Siksi vuoteen
2040 suuntautuvassa suunnitelmassa ajatus erillisistä yritysalueista herättää kysymyksiä.
Lisäksi osaan niistä erillisalueista liittyy huomattavia liikenteellisiä ongelmia, kuten sivulla 20
todetaan.
Tällaisena strategisen yleiskaavan luonnos ei ole hyväksyttävissä eikä palvele Lempäälän
kunnan kehitystarpeita.
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