Ruotsalon kyläyhdistys ry:n
toimintakertomus 2018
Talvi 2018
Eskon hiihdot perinteisellä tyylillä suihkittiin
helmikuun 11. päivä kuuden asteen pakkasessa.
Osallistujia oli mukavat 21. Kaikille riitti jälleen
mehua ja pipareita, ja tietysti myös mitaleille ylsi
jokainen. Ilmoittautumisessa tapahtuneen sekaannuksen vuoksi ainakin P8 sarjassa hiihti jo ylempään
sarjaan kuuluvia ja T10 sarjassa oli erehdys matkan
kanssa. Pahoittelut näistä.
Tuloksia:
T6 0,3km 1) Milja Lampela 2,01, 2) Jenina Moilanen 3,19, 3) Amelia Lampela 4,16.
P6 0,3km 1) Niilo Vanhamäki 1,38, 2) Eino Ylikarjula 2,04, 3) Veikko Vanhamäki 2,29, 4) Jasu Peltola
2,52.
T8 1km 1) Minttu Pietilä 5,45.
P8 1km 1) Jooa Peltola 4,09, 2) Jare Moilanen 5,11,
3) Aaro Ylikarjula 5,28, 4) Robin Viitasaari 6,50.
T10 1km 1) Venla Lampela 4,45.
T10 1,5km 1) Henni Pietilä 6,04, 2) Neea Lampela
7,19.
P10 1,5km 1) Aapo Vanhamäki 5,49, 2) Julius Pietilä
6,50, 3) Aatu Lämpsä 7,11.
T12 2km 1) Iida Lämpsä 10,36.
P12 2km 1) Jan Viitasaari 9,14.
P14 2km 1) Jimi Peltola 8,51.

Vapaantyylin Eskon hiihdot pidettiin 18.3. tuttuun
tapaan jälleen seurojentalon maastossa.
Tuloksia:
T6 0.3km 1) Sonja Witick 1,27, 2) Jeniina Moilanen
2,15.
P6 0,3km 1) Joonatan Sundbäck 1,32, 2) Jasu Peltola
2,05.
T8 1km 1) Aada Kangasharju 3,49.
P8 1km 1) Jare Moilanen 4,35.
P10 1,5km 1) Elias Kangasharju 5,28, 2) Niklas
Sundbäck 5,43, 3) Jooa Peltola 5,55.
T12 2km 1) Erika Sundbäck 8,04.

Ari Kemppainen
jakoi mitalit ansioituneille hiihtäjille
eli kaikille. Oheiset
hiihtokuvat nappasi
SusanneTuure.

Talvipäivä 11.3.2018
Talvipäivä vietettiin Pirskerissä onnistuneesti ihan
mukavassa säässä. Jalkapalloareena oli katettu
salmeen, jossa peli onnistui mukavasti. Tavoitteena
oli, että kaikki toiminta olisi katsojaystävällisesti
mahdollisimman pienellä alueella. Pirskerin avantoseura oli lämmittänyt saunankin. Avantoon rohkeni
niin miehiä kuin naisia. Vanhempainyhdistys oli
järjestänyt oheisohjelmaa ja myi arpoja yhdessä
kylän lähetys- ja diakoniapiirin kansa. Kälviän
Metsäveikot ylläpitivät puffettia. Kaikki meni yhtä
hienosti kuin aina ennenkin. Ohessa kisatuloksia.
Norsujalkapallo
1. Sohvaperunat
2. Pinkit Mammutit
3. FC PePUT
Kaikki muut tasapisteissä:
FC Laihat Torpparit, Kyläläiset ja Hype
Saappaan heitto
Miehet:
1. Aleksi Rantala 21,70 2. Oiva Isolankila 20,30 3.
Mika Iso-kungas 19.85 4. Jouni Knuuti 19,75
5. Mikko Hietaharju 19,05 6. Jan Sundbeck 18,70
7. Miika Lampela 17,90 8. Jukka Jaaksi 17,70
9. Antti Hyvönen ja Jukka Boren 16,70 10. Jouni
Harju 16,60 11. Heikki Kossi 16,20 12. Markus
Paananen 15,45 13. Ari Kemppainen 15.20 14. Olavi
Parpala 13,70 15. Petri Tuure 13,00 16. Oiva Hyyppä ja Tatu Moilanen 12,90 17. Jukka Maunula 12,00

Naiset:

Kuvassa Pinkit Mammutit.

1. Johanna Knuuti 15,20 2. Tuija Sundbeck 15,10
3. Heljä Peltola 13,60 4. Susanne Tuure 12,90
5. Jaana Iso-Kungas 12,45 6. Eija Ahokangas 12,40
7. Tiia Sundbeck ja Pia Granvik 10,50 8. Marjo
Lampela 10,10 9. Mari Hyyppä 8,00 10. Helena
Isolankila 6,90
Tytöt:
1. Manta Kauppi 11,80 2. Neea Harju ja Vilma
Parpala 9,10 3. Neea Huistinoja 8,10 4. Eerika Sundbäck 6,60 5. Hilma Hietaharju 5,40 6. Siiri Karhulahti 5,00 7. Aada Kangasharju 4,60 8. Viena Kauppi
3,30 9. Siiri Peltoniemi 3,30 10. Aalia Rantala 2,30
11. Jenina Moilanen 2.20 12. Jadele Moilanen 1,80
13. Jaslia Knuuti 1,75

Tiukkaa vääntöä Hypen ja Sohvaperunoiden välillä. Taustalla rantasauna, joka
lämpeni avantouimareille.

Pojat:

Kevät

1.Jimi Peltola 12,40 2. Aamos Rantala 10,90
3. Aaroni Rantala 8,80 4. Jooa Peltola 7,95 5. Jeremias Knuuti 7,80 5. Johannes Paananen 7,10
6. Jasperi Knuuti 6,65 7. Jare Moilanen 5,30 8. Joonas Sundbäck ja Alari Jaaksi 5,10 9. Niclas Sundbäck 4,90 10. Nooa Paananen 4,40 11. Jasu Peltola
3,10

Voimankoitto 10.5.

Norsupallon
ottelutuloksia. Mitenkä
käy ensi vuonna?
Kuvassa Aaroni Rantala ja
Pekka Kauppi.

Ruotsalon kaavailta 25.3.

Ruotsalon Voimankoitto -tapahtuma oli tänä vuonna
osa unelmien liikuntapäivää, eikä nimi liikoja luvannut. Upeassa säässä ja tunnelmassa alusta loppuun
vietetty tapahtuma kokosi tänä vuonna huikeat 108
Vähäjärven kiertäjää. Viime vuoden ennätyksestä
jäätiin vain yhden kiertäjän päähän.
Voimankoitto on vakiinnuttanut paikkansa
kälviäläisten keskuudessa koko perheen liikuntatapahtumana, jossa jokainen voi koetella voimiaan
4.2 km matkalla vapaalla tyylillä. Kisakeskuksessa
Ruotsalon koululla maistui puffetin antimet ja jännitystä riitti monenlaisten arvontojen muodossa. Paikalla piipahti myös kolme hevosta. Kiertävätköhän
hekin Vähäjärven ensivuonna?

Hevosetkin ratsastajineen piipahtivat katsomassa
Voimankoiton menoa.

Ruotsalossa järjestettiin monien vuosien tauon
jälkeen kaavailta, jossa esiteltiin kyläläisille Ruotsalon vaiheyleiskaavaluonnos. Pääosin kuulijat
vaikuttivat olevan melko tyytyväisiä ehdotettuun
kaavaan, mutta huolta aiheutti Hopiokallion tilanne,
koska alue oli edelleen merkitty maanottoalueeksi.
Vaikutti siltä, että kaavan laatijat eivät olleet juurikaan perillä Hopiokallion tilanteesta. Kyläyhdistys
kannusti kyläläisiä tutustumaan tuhtiin tietopakettiin
kaavaluonnoksesta ja esitettyyn kaavaan. Kyläyhdistyksen toimesta laadittiin monia huomautuksia
Kokkolan kaupungille vaiheyleiskaavaa koskien.
Makkaranpaistovastuussa Juha Nissilä, Erkki
Kuismin ja Lauri Pulkkinen.

			

Voimankoiton 2018 tuloksia
Miehet
1. Olli Tuikka 17,22
2. Tomi Junkkila 17,28
3. Jarno Hakkio 18,22
4. Niko Viitasaari 19,03
5. Steve Kåla 19,53
6. Jani Kangasharju 20,45
7. Bill Kåla 21,30
Naiset
1. Jonna Kastell-Klapuri 21,55
2. Marjo Niemi 28,54
3. Anna Tuikka 31,12
4. Anni-Veera Aitolehti 32,32
Tytöt
1. Sointu Heikkilä 21,36
2. Senja Heikkilä 21,40
3. Sanni Heikkilä 22,31
4. Manta Kauppi 26,38
5. Venla

Voimankoitossa tyyli ja
vauhti on vapaa.

Ilman aikaa järven kiersivät satunnaisessa järjestyksessä:
Markus Paananen, Reetta Paananen, Johannes
Paananen, Pekka Kauppi, Iida Ylitalo, Leevi Ylitalo, Johanna Ylitalo, Katri Simi, Juho Honkaharju,
Vieno Honkaharju, Kaisa Honkaharju, Hilma Honkaharju, Kaisa Kalliokoski, Tilda Kalliokoski, Nooa
Kalliokoski, Elia Kalliokoski, Alva Kalliokoski,
Aapo Kalliokoski, Veeti Lampela, Milja Lampela,
Amelia Lampela, Marjo Lampela, Jarmo Heikkilä,
Saara Heikkilä, Jyri Heikkilä, Tero Vähähyyppä,
Eikka Kalliokoski, Terho Peltokangas, Pihla Koski, Petra Koski, Janne Piippo, Mika-Pekka Piippo,
Juha-Iikka Piippo, Mirva-Reeta Piippo, Aino Kaisa
Piippo, Matti Vanhamäki, Maria Vanhamäki, Niilo
Vanhamäki, Veikko Vanhamäki, Iiro Vanhamäki,
Elias Sallansalmi, Niilo Sallansalmi, Sanni Ruokoja,
Viljami Ruokoja, Janne Ruokoja, Johannes Pirkola,
Aino Poikkimäki, Siiri Tuoretmaa, Sonja Karhulahti,
Arto Kykyri, Vanessa Kykyri, Antti Hyyppä, Joona
Ahvenkoski, Heidi Kananen, Leevi Ahvenkoski,
Vilma Ahvenkoski, Esa Lindholm, Mari Lindholm,
Sami Lindholm, Alvar Lindholm, Vilho Lindholm,

Pojat
1. Henri Junkkila 19,31
2. Elias Kangasharju 20,54
3. Elias Kykyri 24,13
4. Niklas Kalliokoski 24,15
5. Nooa Paananen 24,55
6. Anton Kykyri 27,27
7. Aapo Vanhamäki
8. Peetu Kalliokoski 28,21
9. Jan Viitasaari 35,23
Tomi Junkkila Uusimäen kohdalla.

Neea Lampela, Iiris Kolppanen, Riikka Rekilä, Riitta
Takalomattila, Jaakko Takalomattila, Helmi Rita,
Hilma Kolppanen, Otto Kolppanen, Veikko Kolppanen, Eino Kolppanen, Titta Kolppanen, Pentti
Kolppanen, Visa Jämsä, Riku Honkaharju, Emmi
Eteläaho, Eino Honkaharju, Emma Honkaharju,
Monica Kolppanen, Jussi Kolppanen, Toni Kolppanen, Hanna Kolppanen, Alari Jaaksi ja Jukka
Jaaksi.
Kaikkiaan järven kietäneitä oli 108.

Kevätkokous 30.5.
Kevätkokous pidettiin tuttuun tapaan koululla.
Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat,
kuten viime vuoden toimintakertomus. Ennen kokouksen alkua kyläyhdistyksen vieraana kävivät Aki
Paavola ja Lauri Tuomi-Nikula koskien kesän tansseja Paskalaakassa.
Kesä 2018
Pesäpalloa ja tanssien suunnittelua
Kesällä Ruotsalossa pelattiin jälleen aktiivisesti
pesäpalloa aina kesäsunnuntaisin. Lapsille ei tänä
kesänä ollut omaa pesiskerhoa, mutta aikuiset
pääsivät kokeman pelin tuomaa hurmosta ja liikunnan riemua huumoria unohtamata. Ainoastaan yksi
pelikerta jouduttiin perumaan jalkapallon MM-kisahuumasta johtuen.

Voimankoitto on järjestetty jo kuusi vuotta peräkkäin.
Kisakeskuksen pääoven edustalla Esko Viitasaari.
Alakuvassa Paskalaakan tanssilavan edustalla oikealta
Juha Nissilä, Ari Kemppainen, Antti Kolppanen, Linda
Kolppanen, Ossi Kolppanen, Erkki Kuismin ja Raimo
Nevalainen.

Myös Paskalaakan tansseja suunniteltiin aktiivisesti,
mutta tanssit jäivät lopulta pitämättä järjestyskaartin
aikataulujen pettämisen vuoksi. Erityisesti tanssiluvan hakeminen heitti kapuloita rattaisiin. Kyläyhdistys kuitenkin ennätti käydä siivoamassa paikat
tanssikuntoon, mutta valitettavasti puhtaista paikoista pääsivät lopulta nauttimaan vain saaren lampaat.
Tanssien peruunminen harmitti suunnattomasti,
mutta ehkä taas joku vuosi yritetään uudelleen.

Lauluilta 5.7.2018
Ruotsalon perinteinen lauluilta pidettiin jälleen vuoden tauon jälkeen Ruotsalon koulun pihalla. Paikalle saapuivat tutut Vanhat soittajat ja yleisössäkin
vaikutti olevan jo tottuneita lauluiltojen kävijöitä.
Kyläyhdistys toivoisi, että suomalainen perinnemusiikki säilyttäisi pintansa ja lauluilta saisi uusia kävijöitä. Laulaahan ei lauluillassa välttämättä tarvitse
ja seurustelu on vapaasti sallittua läpi illan. Koulun
pihan leikkivälineet olisivat mukava kokoontumispaikka lapsille lauluillan lomassa.
Rytikarin lampaat
Moni kyläläinen hieraisi silmiään, kun Rytikarin
yläpellolle jakokunnan maalle asennettiin aitaus.
Muutama päivä arvuuteltiin, että millaiset elikot pellon valtaavat. Kesäkuun alkupuolella pellolta löytyi
kymmenkunta alaviirreläistä lammasta. Kyläläiset
ja Rytikarilla kulkijat ottivat lampaat ilolla vastaan,
sillä vesselit olivat mukavaa seurattavaa. Hiljalleen
lampaat tottuivat ohikulkijoihin lopettaen välittömän
puskien taakse luikkimisen. Lampaat hoitivat yhtä
aikaa sekä ohikulkijoiden viihdyttämisen että vitikoiden putsaamisen.

Illan aikana kyläyhdistys vastasi lauluillan puitteista
ja pullakahveista. Yhteistyö Kokkolan kulttuuritoimen kanssa oli tapahtuman osalta jälleen erinomaista ja sujuvaa. Sää meinasi tehdä välillä tepposet
ripauttamalla muutaman pisaran laulajien niskaan.
Kyläyhdistys esittää kulttuuritoimelle kiitoksen
myös kesämusarallin järjestämisestä koulun pihalla
2.7. Mukavaa tekemistä Ruotsalon lapsille järjesti
lisäksi Kälviän 4H vipinäkerhollaan. Mahtavaa, että
Ruotsalon kylällä toimii monet aktiiviset yhdistykset
kylän omien yhdistysten ohella.

Kyläyhdistys toivoo, että lauluilta tavoittaisi myös lapsiperheet ja kylän nuoremman
väen. Ruotsalon lauluilta on perinteikäs
kesätapahtuma, jolle soisi jatkuvuutta pitkälle
tulevaisuuteen.

Syksy 2018
Toimitilat
Syksy toi tullessaan Kokkolan kaupungilta uuden
suhtautumisen koulun tilojen käyttöön. Kyläyhdistys
joutui tyhjentämään puukäsityöluokassa olleen kaappinsa. Kertakäyttökupit, liikenteenohjausmerkit,
arpavoitot, talouspaperit, mitalit, kahvipurut, keksit, ruutuvihot, kynttilät jne. jaettiin kristillisesti
kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten autotalleihin
ja varastoihin. Koulun tiloihin asennettiin uudet
sähkölukot, jotka estävät koulun tilojen käytön omalla avaimella ilman ennakkoilmoitusta koulun tilojen
varausjärjestelmään. Koulun rehtorin ja Kokkolan
kaupungin sivistystoimen kanssa avattiin keskustelu
kylän eteen tehtävän työn merkityksestä myös
koulun hyvinvointiin. Kyläyhdistys on esittänyt, että
heidän edustajallaan tulisi olla mahdollisuus koulun tilojen käyttöön vapaasti, mutta vastuullisesti ja
toiminnasta tiedottaen. Asia nostettiin esiin valtakunnallisesti myös Suomen kyläjaostossa, joka julkaisi
koulujen tilojen käytöstä kannanoton. Jutussa viitattiin Ruotsalon kylän tilanteeseen.

Kyläyhdistys ei lukuisista muistutuksista huolimatta ole saanut kaupungilta vastausta, että voisiko
koulun iltakäyttöä helpottaa yhdistystoiminnan ja
vapaaehtoistyön tukemiseksi. Kyläyhdistys on erittäin harmissaan tilanteesta, jossa vapaaehtoistyön ja
kylän eteen tehtävän työn toimintamahdollisuuksia
on rankalla kädellä heikennetty. Kyläyhdistys on
esittänyt, että koulujen iltakäytöstä laaditaan Kokkolan kaupunkiin yhteiset pelisäännöt, joiden kautta
tuetaan (jopa edistetään!) kylien yhdistystoimintaa ja
yleistä vireystasoa.
Ruotsalon luonto- ja perinnepolku
Kylää parivuosikymmentä halkonut Paavon polku
kasvoi käytön puutteesta umpeen ja jäi Mansikkamäellä louhoksen jalkoihin. Lokakuun alkuun
mennessä valmistui kyläyhdistyksen toimesta uusi 6
kilometrin ympyräreittinen luontopolku. Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa teitä, polkuja, tienvarsia
ja ajoittain ihan luonnontilaisessa metsässä. Reitti on
merkitty sinisin maalimerkein ja nauhoin.
Alakuvassa näkymä Hopiokalliolta.

Ruotsalon perinneja luontopolku on
merkitty maastoon
opasviitoin, kartoin
ja sinisellä maalilla
sekä nauhoilla.

Vähäjärven laavulle laitetaan keväällä 2019 aloitustaulu opasteineen merkiksi luontopolun varsinaisesta
lähtöpaikasta, josta on hyvä startata ja jonne on
hyvä palata eväitä syömään. Vähäjärven laavulla
on valmiina myös pieni parkkipaikka-alue. Kyläyhdistys on tiedotteissaan alleviivannut, että luontopolkua kävelemällä antaa äänensä myös Hopiokallion säilyttämisen puolesta.

Kaavailta 15.10.
Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut järjestivät
kaavaillan Ruotsalon koululla. Kaavailta oli järjestyksessään toinen kuluvana vuonna. Asemakaavaarkkitehti Päivi Cainberg esitteli Ruotsalon kyläasutuksen vaiheyleiskaavaehdotuksen. Kuulijat olivat
tyytyväisiä, että kaavan myötä rakentaminen Ruotsaloon paikoin helpottuu ja nopeutuu. Järkytystä
aiheutti toteamus, että kaavan ulkopuolelle rakennuslupia enää tuskin myönnetään. Myös talojen sijoittaminen enintään 70 metrin päähän päätiestä aiheutti
keskustelua. Rakentamisen tiivistämistä eivät kaikki
paikallaolijat sellaisena nielleet ja yleisön joukosta nousi lukuisia soraääniä. Hopiokallion tilanne
nostettiin esiin kiven kovaan, koska alue on edelleen merkitty maanottoalueeksi. Ruotsalon kyläyhdistyksen edustajat lupasivat puolustaa kaavaillassa
esille nousseita kyläläisten huolia kaavan vaikutuksesta heidän asuinympäristöönsä. Ruotsalon kyläyhdistyksen laatimat muistutukset kaupunginhallituksen Ruotsalon vaiheyleiskaavasta on liitetty tämän
vuosikertomuksen loppuun.

Kyläyhdistyksen näkyvä mediasyksy
Ruotsalon kyläyhdistys otti aktiivisesti yhteyttä
mediaan koskien Ruotsalon vaiheyleiskaavaa.
Keskipohjanmaa lehti nosti Hopiokallion tilanteen
pääuutisekseen 18.10. otsikolla Ruotsalolaiset barrikadeille. Kuvassa Esko pui nyrkkiä hopiokallion
laella rinnallaan Sanna-Maija ja Erkki. Samaisena
päivänä Esko Viitasaari oli myös Radio YLE Kokkolan toimituksen vieraana. Kannanotoissaan kyläyhdistyksen edustajat vaativat suojelua Hopiokalliolle
ja joustavuutta 70 metrin tiesäännön ehdottomuuteen.
Syyskokous 2018
Syyskokous pidettiin Peitson Seolla keskiviikkona 24.10.2018. Sääntömääräisten asioiden lisäksi
päätettiin ja keskusteltiin Höökinpolun parantamisesta ulkoilumielessä, niittokoneen myynnistä, muistutuksista kaavaan ja teiden liikenneturvallisuudesta
erityisesti koulun kohdalla. Kyläyhdistyksen hallitukseen valittiin uutena Paula Manninen. Syyskokouksen lomassa painija Petra Olli voitti MM-kultaa
Budapestissa.
Alakuvassa kyläyhdistys pitämässä kokousta
SEO:lla.

Hirvipeijaiset 3.11.
Kylän suurimpia tapahtumia oli jälleen Ruotsalon
metsästysyhdistys ry:n järjestämät peijaiset koululla.
Kyläläisiä ja maanomistajia saapui keitolle jälleen
noin kolmisen sataa. Ruotsalon vanhempainyhdistys
myi jälkiruokakahveja leivoksien kera ja kylän lähetys- ja diakoniapiiri myi arpoja.

Ruotsalon kyläyhdistys ry kiittää jälleen kaikkia
kyläläisiä, jotka tavalla tai toisella ovat osallistuneet yhteisten asioiden hoitoon ja kylän hyväksi
tehtävään työhön. Kiitos myös kaikille, jotka ovat
osallistuneet järjestämiimme tapahtumiin. Yhdessä
on mukavampaa.
Vuonna 2018 Ruotsalon kyläyhdistys ry:n hallitukseen kuuluivat Ari Kemppainen (pj.), Sanna-Maija
Kauppi (varapj.), Erkki Kuismin (sihteeri), Raimo
Rahnasto, Antti Kolppanen, Raimo Nevalainen,
Lauri Pulkkinen, Juha Nissilä, Petri Tuure ja Esko
Viitasaari. Rahastonhoitajana toimi Terttu Karhulahti.
Lopuksi tähän vuosikertomukseen 2018 liitämme
Kokkolan kaupungille laatimamme lausunnot koskien Ruotsalon vaiheyleiskaavaa. Saa nähdä, että
saadaanko tämä asia viimeinkin päätepisteeseen
vuoden 2019 aikana.
------------------------KOKKOLAN KAUPUNGIN HALLITUKSELLE
MUISTUTUS
Ruotsalon kyläasutuksen vaiheyleiskaavaehdotus
Kaavaselostuksessa mainitaan, että Ruotsalon
kyläasutuksen vaiheyleiskaavaehdotuksessa kyse
on kustannustehokkaasta täydennysrakentamisesta.
Ilmeisesti tätä kalskahtavaa tavoitetta palvelemaan
on kaavaselosteessa mainittu, että rakennuspaikan
etäisyys tiestöön tulee olla vähemmän kuin 70
metriä. Ruotsalon kyläyhdistys ry vastustaa tällaisten
ehdottomien ja rakentamista rajoittavien metrimäärien naulaamista vaiheyleiskaavaan.
Perustelut:
- Vaiheyleiskaavaehdotuksessa todetaan, että kaava

vahvistaa Ruotsalon omaleimaisuutta ja paikallista
identiteettiä. Lukitsemalla rakennuspaikalle johtavan tien pituudeksi korkeintaan 70 metriä, soditaan
räikeästi paikallista identiteettiä ja omaleimaisuutta
vastaan.
- Kaavaselosteessa mainitaan, että Kokkolan
kaupungin vahvuus on asumisen vaihtoehtojen
monipuolisuus. Ruotsalon kyläyhdistys kysyy, että
kenelle näitä monipuolisia asumisen vaihtoehtoja
tarjotaan? Pelkästäänkö vain kaupunkilaisille?
Ruotsalon kylältä ja kyläläisiltä viedään totaalisesti
monipuolisen asumisen vaihtoehdot pois, jos maininta 70 metristä säilytetään kaavaselosteessa. Kaava
on tältä osin aivan liian ehdoton ja säätelevä, eikä
palvele lainkaan monipuolisen asumisen vaihtoehtoja. Ei sinne päinkään.
- Selosteessa mainitaan, että omalla pihalla tulee
saada oleskella rauhassa eikä näkymiä saa pilata.
Kuinka kustannustehokas täydennysrakentaminen
palvelee tätä tavoitetta maaseudun ihmisen näkökulmasta?
- Kaavaselosteessa kehutaan, että maanomistajia on
kohdeltu tasapuolisesti. Tämä on täysin väärä väite.
Muutamia ehdotettuja rakennuspaikkoja kaavaan
on evätty vedoten juuri tähän korkeintaan 70 metrin
tiesääntöön. Maanomistajat ovat perheidenkin
keskuudessa joutuneet epätasa-arvoiseen asemaan,
kun tiesääntö estää esi-isienmaiden tasapuolisen
jakamisen perheiden kesken. Rakennuskelvoton maa
menettää arvoaan rajusti ja tekee tyhjäksi haaveet
perityille maille rakentamisesta. Ruotsalossa on
paljon suuria maanomistajia, joidenka mailla parhaat
rakennuspaikat eivät sijaitse vaadittavien metrimäärien säteellä.
- Kaavaselosteessa annetaan harhaanjohtavasti ymmärtää, että suunnittelutarveratkaisun kautta olisi
rakentaminen kaava-alueen ulkopuolelle edelleen
mahdollista. Suunnittelutarveratkaisun kautta rakennuslupaa saa hakea, mutta sitä ei tulla myöntämään.
Näin ruotsalolaisille todettiin kaupungin edustajan
toimesta kaava-illassa Ruotsalon koululla 15.10.
Ruotsalolaiset maanomistajat luottavat suunnittelutarveratkaisun aitoon mahdollisuuteen saada rakennuslupa omalle maalleen. Ruotsalon vaiheyleiskaava
on suoranainen huijaus, jos tätä aitoa mahdollisuutta
ei ole.
- Maaseudulle asumaan halajavalta ei saa viedä
oikeutta asua yli 70 metriä tiestöstä. Kunnallistekniikan ja tienhoidon asukkaan on oltava valmis kustantamaan itse. Tämä on ihan normaali toimintamalli ja
ajatustapa maaseudun ihmisellä. Tämän kustannusvelvollisuuden voi vaikka kirjata kaavaselosteeseen,
ettei se jää Kokkolan kaupunkia vaivaamaan.

- Ruotsalon kyläyhdistys vaiheyleiskaava on suunnannäyttäjä koko Suomessa kylien kaavoitukselle.
Suomen kylät ry:n alaisuudessa toimivasta Suomen
kyläjaostostakin todettiin, että Ruotsalon tilannetta
seurataan ja toivotaan kaavasta hyvää esikuvaa
tuleville kylien kaavoituksille. Puolustaako Ruotsalon vaiheyleiskaava tällaisenaan maaseudun/kylien
tapaa asua ja elää? Toimiiko kaava malliesimerkkinä
myös muulle Suomelle, vai joutuuko Kokkolan kaupunki tässä asiassa maaseudun ja kylien puolustajien
näkökulmasta epämiellyttävään valoon?

Perustelut:
Huolimatta kylän asukkaiden jo 2010 maanomistajakyselyssä julkituomasta huolesta Hopiokallion
alueen tulevaisuudesta kaavaluonnoksessa 14.2.2018
Hopiokallion asema ohitettiin vain maininnalla
louhosalueesta, ilman minkäänlaisia taustaselvityksiä. Vielä luonnosvaiheen esittelyssä Ruotsalon koululla 26.03.2018 kaavan esittelijän mielestä alueella
on voimassa oleva ympäristölupa. Näinhän asia ei
ollut vaan kuten kuulijatkin epäilivät, lupa oli rauennut 31.12.2015 koska luvan haltija ei ollut määräajassa jättänyt lupamääräysten tarkistamista koskevaa
Ruotsalon kyläyhdistys ry:n esitys:
hakemusta. Tässä hakemuksessa luvanhaltijan olisi
tullut esittää mm. yhteenveto toiminnasta ja arvio
Maininta korkeintaan 70 metriä olevasta tiestä raken- jäljellä olevan toiminnan määrästä jne.
nuspaikalle poistetaan.
Kaavaselosteessa on nostettava esiin, että suunnittelutarveratkaisun kautta tulee olla aito mahdollisuus
rakentaa myös kaava-alueen ulkopuolelle.
Ruotsalo 7.11.2019
Ruotsalon kyläyhdistys ry:n puolesta
Sanna-Maija Kauppi
KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUS
MUISTUTUS
Ruotsalon kyläasutuksen vaiheyleiskaavaehdotus
Ruotsalon kyläyhdistys katsoo, että kaavaluonnoksesta jätetty muutosesitys koskien Hopiokalion aluetta on jäänyt lähes täysin huomiotta eikä
asiaan ole paneuduttu riittävällä tavalla. Kylän
asukkaita on kyllä kuultu mutta ei kuunneltu.
Tämän vuoksi kyläyhdistys esittää, että kaava palautetaan tältä osin uuteen valmisteluun.
Uudessa valmistelussa tulee Hopiokallion nykyinen
tilanne ja tulevaisuus kylän keskeisellä paikalla
perusteellisesti ja puolueettomasti selvittää. Selvityksessä tulee kuulla ELY:n ja kaupungin lisäksi,
alueen asukkaita, ympäristöjärjestöjä, ja ympäristöasiantuntijoita. Kyläyhdistyksen ja kylän asukkaiden
selkeä, yksimielinen tahtotila on, että ea. merkintä
maa-aineksen ottoalueesta poistetaan ja alue suojavyöhykkeineen palautuu kyläläisten käyttöön.
Ellei ELY luovu maa-aineksen ottoalueen merkinnästä tulee Kokkolan Kaupungin kaavaselostuksessa
edellyttää, että mikäli Hopiokallion alueelle haetaan
maa-aines- ja ympäristölupaa tulee vaikutukset ympäristöön selvittää YVA menettelyn kautta.

Hopiokallion asemasta jätettyjen lausuntojen
johdosta asia oli esillä viranomaisneuvottelussa
22.5.2018. neuvottelussa päätettiin, että kivimurskaamon toimintaedellytykset tulee selvittää. Mitään
selvitystä ei kuitenkaan koskaan tehty. Kysyttiin
ainoastaan alueen omistajan mielipide. Ja saatu,
ennalta arvattava, mielipidekin oli ympäripyöreä
vailla mitään konkretiaa. Ei suunnitelmaa aiotuista
louhintamääristä, ei suunnitelmaa aiotaanko louhos
laajentaa vielä luonnontilaiselle kallion korkeimmalle laelle. Ei minkäänlaista aikataulua vain uhkaus
tuleviksi vuosikymmeneksi alueen asukkaille.
Hopiokallio on ollut jo satoja vuosia kyläläisten
virkistyspaikkana, jonne polut ja hiihtoladut ovat
johtaneet. Nykyisin alueen halki kulkee Ruotsalon
luonto- ja perinnepolku. Hopiokallion alueella on
kiinteä muinaisjäännös , 1600-luvulta oleva kaivosmonttu. Alueelta on löydetty merkkejä muinaisesta
asutuksesta ja muinaisranta. Etelä- ja länsiosastaan
täysin luonnontilassa olevaa aluetta ympäröivät,
1km säteen sisällä, valtion soidensuojeluohjelmassa
olevat Ruotsalon letot: Kaakkurinneva, Kaakkurinmäen suot, Hamppujärvi, Iso-Maajärvi ja Kotolahti
sekä valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan
kuuluva Vähäjärven lehto. lisäksi ehdotetun 500m
suojavyöhykkeen sisällä on ainakin yhdeksän (9)
perheen koti.
Kyläyhdistyksen mielestä on selvää, ettei kivilouhos sovellu alueelle. Kuitenkin kaavaehdotuksen
selostuksen kohdassa 7.7.3 Vaikutukset ihmisten
elinoloihin ja ympäristöön sanotaan: Kaavaratkaisu
antaa hyvät edellytykset ympäristö- ja suojelulainsäädännön toteutumiselle alueella ja siten turvaa
elinkelpoisen elinympäristön alueella. Ruotsalon

kyläyhdistys ja alueen asukkaat ovat tästä asiasta
täysin eri mieltä. Jättämällä Hopiokallion alueen erityispiirteet ja kylän ihmiset huomioimatta kaupunki
kaavalla nimenomaan toimii ympäristön ja asukkaiden etua vastaan, ei puolesta kuten pitäisi.
Ruotsalon kylän asukkaat ei Hopiokallion louhintaa
hyväksy. Ei nyt, eikä milloinkaan. Kaupunginhallituksen tulee palauttaa kaava uuteen valmisteluun
ja ryhtyä toimiin joilla Hopiokallion asema ratkaistaan ELY keskuksen kanssa. Muuten sinänsä paljon
hyvääkin sisältävä kaava on torso.
Kaupungin asettama keskeinen laadullinen tavoite
vaiheyleiskaavalle (kaavaselostus 5.3.3) on hyvän
elinympäristön muodostamisen mahdollistuminen eri
väestöryhmille Ruotsalon kyläalueella. Asutuksen ja
luonnonsuojelualueiden ympäröivän luonnonkauniin
kylän korkeimman kohdan tuhoaminen ikiajoiksi ei
ole hyvän elinympäristön muodostamista. Ei millään
mittapuulla.
Ruotsalo 05.11.2018
Ruotsalon kyläyhdistys ry:n puolesta
Esko Viitasaari
@ kyläyhdistyksen vuosikertomuksen 2018 kokosi
ja taittoi Sanna-Maija Kauppi.

