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VAASAN KAUPUNKI-VASA STAD PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

VAASAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU
VASA STAD

Variskan aluetoimikunta 9.2.2022

Aika: Keskiviikko 9.2.2022 klo 17.30

Paikka: Alkulan tila

Jäsenet:           Tapio Ruostetoja, pj     varajäsenet: Jorma Kivimäki
            Liisa Wahlström vpj                         Anne Södervik

Kerstin Weegar                     Anne Salovaara Kero
Salme Mänty                     Kaj Hautamäki
Kari Peltonen                       Tuula Perkiö
Jouko Ristilä                                 Juha- Matti Huhtanen
 Esa Saari                   Sören Hakola

                        Robert Wentjärvi                              Milla Virta

Kutsutut:          Ella Filppula, nuorisovaltuuston edustaja

Sihteeri:  Kari Peltonen

Asialista:  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

 Pöytäkirjantarkastajien valinta.

1§ Alueen liikenne asiat
2§ Kaava, rakennus ja ympäristöasiat
3§        Alueen palvelut
4§ Tiedoksi merkittävät ja muut esille tulevat asiat

      5§  Kokouksen päättäminen

Kokouksen pöytäkirja nähtävillä Vaasan kaupungin internetsivuilla ja Variskan kirjastossa
9.3.2022 lähtien kirjaston aukioloaikana. Esteen sattuessa toimita kokousasiakirjat varajäsenelle tai
ota yhteys aluetoimikunnan sihteeriin puhelimella 0408283375. Voit olla yhteydessä myös
sähköpostin välityksellä osoitteella: kari_peltonen@netikka.fi
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Kari Peltonen
 sihteeri

Variskan aluetoimikunta 9.2.2022

Aika: Keskiviikko 9.2.2022 klo 17.30 – 19.50
Paikka: Alkulan tila, Gripinpolku

Läsnä: Tapio Ruostetoja, puheenjohtaja
                      Salme Mänty, jäsen
                      Kerstin Weegar, jäsen
                      Jouko Ristilä, jäsen
                      Esa Saari, jäsen

   Ella Filppula, nuorisovaltuuston edustaja
           Robert Wentjärvi, jäsen

                      Kari Peltonen, jäsen, sihteeri

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kerstin Weegar ja Jouko Ristilä.
Pöytäkirja sisältää 8 sivua ja 5 pykälää (§:t 1– 5).

Allekirjoitukset:

________________                          __________________
Tapio Ruostetoja                   Kari Peltonen
puheenjohtaja                   sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu  ____/____ 2022

                        _________________                          __________________
  Kerstin Weegar                                       Jouko Ristilä
pöytäkirjantarkastaja            pöytäkirjantarkastaja
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Variskan aluetoimikunta

Pöytäkirja on nähtävillä Variskan kirjastossa aukioloaikoina ja Vaasan kaupungin internet-
kotisivuilla kohdassa esityslistat ja pöytäkirjat 25.2.2022 lähtien vähintään kuukauden ajan.

Asialista:
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta

1 § Alueen liikenneasiat

2 § Kaava-, rakennus- ja ympäristöasiat

3 § Alueen palvelut

4 § Tiedoksi merkittävät ja muut esille tulevat asiat

5 § Kokouksen päättäminen
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Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Variskan aluetoimikunta

1 § Alueen liikenneasiat

Puheenjohtaja Ruostetoja on kysellyt Variskan aluetoimikunnan esittämien aiempien
liikenneasioiden esitysten perään. Vastauksia odotellaan.
Ristinummen- Vanha Vaasan bussilinjoista on ollut keskustelua, että niitä muutettaisiin.
Aluetoimikunta toivoo reittien säilyvän entisellään.
Lumityöt alueella huolettivat liikenneturvallisuuden suhteen kun lumikasoja on kertynyt
risteysalueille näkyvyyttä heikentämään.
Päätettiin laatia yhteinen lausunto muiden aluetoimikuntien ja -lautakunnan sekä Asukasyhdistysten
neuvottelukunnan kanssa. Puheenjohtaja Ruostetoja ottaa yhteyttä niiden yhteyshenkilöihin.

Päätösesitys:

Puheenjohtaja Ruostetoja on kysellyt Variskan aluetoimikunnan esittämien aiempien
liikenneasioiden esitysten perään. Vastauksia odotellaan.
Ristinummen- Vanha Vaasan bussilinjoista on ollut keskustelua, että niitä muutettaisiin.
Aluetoimikunta toivoo reittien säilyvän entisellään.
Lumityöt alueella huolettivat liikenneturvallisuuden suhteen kun lumikasoja on kertynyt
risteysalueille näkyvyyttä heikentämään.
Päätettiin laatia yhteinen lausunto muiden aluetoimikuntien ja -lautakunnan sekä Asukasyhdistysten
neuvottelukunnan kanssa. Puheenjohtaja Ruostetoja ottaa yhteyttä niiden yhteyshenkilöihin.

Päätös:

Puheenjohtaja Ruostetoja on kysellyt Variskan aluetoimikunnan esittämien aiempien
liikenneasioiden esitysten perään. Vastauksia odotellaan.
Ristinummen- Vanha Vaasan bussilinjoista on ollut keskustelua, että niitä muutettaisiin.
Aluetoimikunta toivoo reittien säilyvän entisellään.
Lumityöt alueella huolettivat liikenneturvallisuuden suhteen kun lumikasoja on kertynyt
risteysalueille näkyvyyttä heikentämään.
Päätettiin laatia yhteinen lausunto muiden aluetoimikuntien ja -lautakunnan sekä Asukasyhdistysten
neuvottelukunnan kanssa. Puheenjohtaja Ruostetoja ottaa yhteyttä  niiden yhteyshenkilöihin.
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2 § Kaava-, rakennus- ja ympäristöasiat

Alkulan alueella on alkamassa alueen asemakaavasuunnittelu. Kaavoittaja (Anne Majaneva) on
pyytänyt alueen toimijoita Vaasan 4H:n välityksellä ilmoittautumaan mukaan asemakaavan
laadinnan alkuvaiheen työskentelyyn.

Vanhan Vaasan entinen grillirakennus olisi pitänyt olla purettuna vuoden vaihteeseen mennessä. Se
on edelleen pystyssä ja siellä on alkanut olemaan merkkejä ilkivallasta.
Ristinummen keskustan kaavoitus on pysähdyksissä. Alueen yritykset ja toimijat vähenevät
jatkuvasti. Kaavoitus pitäisi saada uudelleen käyntiin.

Moottorikelkkojen ajelu on herättänyt tänä talvena keskustelua. Runsaslumisena talvena on
moottorikelkkailun aloittanut uusia harrastajia. Kaikki moottorikelkkailijat eivät noudata reittejä ja
moottorikelkkailuun annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Moottorikelkkailijoiden tulisi pysyä heille rakennetuille reiteille ja noudattaa moottorikelkkailua
koskevia liikennesääntöjä.

Päätösesitys:
Alkulan alueella on alkamassa alueen asemakaavasuunnittelu. Kaavoittaja (Anne Majaneva) on
pyytänyt alueen toimijoita Vaasan 4H:n välityksellä ilmoittautumaan mukaan asemakaavan
laadinnan alkuvaiheen työskentelyyn.
Ristinummen keskustan kaavoitus on pysähdyksissä. Alueen yritykset ja toimijat vähenevät
jatkuvasti. Kaavoitus pitäisi saada uudelleen käyntiin.
Moottorikelkkojen ajelu on herättänyt tänä talvena keskustelua. Runsaslumisena talvena on
moottorikelkkailun aloittanut uusia harrastajia. Kaikki moottorikelkkailijat eivät noudata reittejä ja
moottorikelkkailuun annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Moottorikelkkailijoiden tulisi pysyä heille rakennetuille reiteille ja noudattaa moottorikelkkailua
koskevia liikennesääntöjä.

Päätös:
Alkulan alueella on alkamassa alueen asemakaavasuunnittelu. Kaavoittaja (Anne Majaneva) on
pyytänyt alueen toimijoita Vaasan 4H:n välityksellä ilmoittautumaan mukaan asemakaavan
laadinnan alkuvaiheen työskentelyyn.
Ristinummen keskustan kaavoitus on pysähdyksissä. Alueen yritykset ja toimijat vähenevät
jatkuvasti. Kaavoitus pitäisi saada uudelleen käyntiin.
Moottorikelkkojen ajelu on herättänyt tänä talvena keskustelua. Kaikki moottorikelkkailijat eivät
noudata reittejä ja moottorikelkkailuun annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Moottorikelkkailijoiden tulisi pysyä heille rakennetuille reiteille ja noudattaa moottorikelkkailua
koskevia liikennesääntöjä.



6
VAASAN KAUPUNKI-VASA STAD PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

3 § Alueen palvelut

Uusi Prisma avautuu lähiaikoina Liisanlehtoon joten alueen kaupalliset palvelut lisääntyvät
huomattavasti, samoin liikenne.

Uusi ala-aste valmistuu kesällä. Oppilaat aloittavat koulun syksyllä uusissa tiloissa ja pitkä aika
väistötiloissa Palosaarella päättyy.

Variskan kirjastossa on koulu (yläasteen opetus) ottanut käyttöönsä kirjaston monitoimitilan. Se on
heikentänyt  alueen muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää niitä esim. kokoustoimintaansa.
Alueella on pulaa yhdistyksille sopivista kokoustiloista.

Ristinummen TB-huoltoaseman yrittäjä on lopettanut. TB Suomi pyrkii löytämään uuden yrittäjän
asemalle, siihen asti TB Suomi pyrkii tarjoamaan asemalta palveluita jossain muodossa
(polttoainejakelu).

Päätösesitys:

Ei esitystä

Päätös:

Ei päätöstä
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4 § Tiedoksi merkittävät ja muut esille tulevat asiat

Esa Saari ilmoitti, että Pohjois-Ristinummen yhdistys aloittaa kuukauden kestävän
kylätalkkarikokeilun, jolla pyritään helpottamaan ko. alueen omakotiasujien ja erityisesti
ikäihmisten mahdollisuutta asua omakotitalossa mahollisimman pitkään. Kylätalkkari tulee
tekemään kutsusta asukkaiden lumi-ja pihatöitä. Jos kokeilu onnistuu, niin siitä tulee sitten
pitempiaikainen.

Mietittiin tulevan kesän toimintaa ( esim. Taiteiden yö Alkulassa) ja sen pohjalta seuraavaa
aluetoimikunnankokousta.

Päätösesitys:
Puheenjohtaja esitti seuraavan aluetoimikunnankokouksen pitoajaksi 11.5 2022  klo 17.30.

Päätös:

Pidetään seuraava aluetoimikunnan kokous 11.5.2022 klo 17.30.
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5 § Kokouksen päättäminen

Päätösesitys:

Kokouksen päättäminen klo 19.50

Päätös:

Päätettiin kokous klo 19.50


