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Paikka

Haliseva Anja Rämsööntie 1142 37350 Rämsöö

Läsnä
Ilkka ja
Aihe
Intressit

Rämsöön kyläkerhon toimeksiannosta Härkäläntien asiassa Anja Haliseva,
Kaarina Louhi ja Erkki Tarvainen
Härkäläntie tienumero 2991 kuntoon ja tieluokituksen nosto
Vesilahden kunta ja Nokian kaupunki
-työpaikkojen säilyminen Rämsöössä
-asumisviihtyvyyden lisääminen Rämsöössä
-kasvava kunta ja kylä nyt ja tulevaisuudessa, myös Nokian puoleisessa

osassa
⁃
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-työssäkäynti- ja asioimissuunta Nokialle ja Tampereelle
Alueen yrittäjiä
Masor Oy Koneistamo- konepaja
Härkäläntien varressa
Vesilahden Kuljetus Ky tukki ja betoniauto liikennöinti Rämsööntie
Koneistus Velj, Alho koneistamo Kallionmaantie
Utun Talli Ky kotieläinpiha, kokous- ja juhlatilat Kallionmaantie
Juma imports maahantuontiyritys päätuote puukomposiitit Rämsööntie
Mainostoimisto Nalle graft Rämsööntie
Hunajalaiturit Oy hunajan tuotto ja markkinointi Rämsööntie
Eino Stenvik Ky konepaja Teerentie
Metsä-Haliseva Ky metsäkoneyritys halli Teerentie
Autohuolto M.Malmi Honkiniementie
Peltoniemi Hannu LVI-yritys Rämsööntie
Reijo Rajala rakennusurakointi Santalahdentie
Rakennusurakointi Luoma&Sirviö Laajamäentie
Pourun Saha ja Mylly Kellokiventie
Alueella toimivia yrityksiä
Janne Siuvo Ky
Hämeen Osuusmeijeri
Metsäteollisuus yritykset
Muu liikenne
puu- ja energiakuljetukset
maatalouksien huolto-, poltto- ja lannoitekuljetukset sekä tuotekuljetukset
työmatkaliikenne molempiin suuntiin
koululaiskuljetuset Vesilahdelle ja Nokialle
eläinkuljetukset
mökkiläiset

Rämsöön kesäteatteri-,tanssi – ja konemusiikkitapahtumien yleisö
kulttuuriliikenne Nokialle ja Tampereelle
ostosmatkat Nokialle
Sastamalan kaupungin Kivijärventien asutuksen ja yritysten sekä osasta
Sastamalan
Vesilahdentien liikenteestä Nokialle ja Tampereelle suuntautuu
Härkäläntien kautta

Useita
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Härkäläntie nyt
Tiessä lukuisia vaarallisia paikkoja
Härkälän tien alussa jyrkkä ja mutkainen nousu
lähde keskellä tietä (Louhi)
Tien kallistukset esim Härkäläntie 100
Pelttarin ahde
Murtoonjärven ahde mutkikas ja väärän suuntaiset kallistukset
Murtoonjärven mutka, joka on lähes 90 asteinen ja huono näkyväisyys.
tieltäsuistumisia joka vuosi
Härkäläntien/Jokivarrentien risteyksen jälkeinen mutka
Tien kunto
Tien yleinen kunto on heikko kesällä täynnä reikiä, kuoppia ja
puhumattakaan tien pölisemisestä kesäisin.
Talvella auraus ollut kehnoa ja aina myöhässä käyttäjien kannalta.
Hiekoituksesta ei tietoakaan liukkailla keleillä. Useita tieltä suistumisia
ja rankkoja vaaratilanteita raskailla kuljetuksilla.
Emme muista milloin tie on ”karhuttu”. Auton aluslevyllä ajosta ei apua
kuin päiväksi. Tasaamattomiin kuoppiin työnnetty hiekka ei siellä
pysy.
Tiessä useita vaarallisia kallistuksia
Puiden oksat kaartuvat tien päälle ja haittaavat varsinkin raskasta
liikennettä ja särkevät taustapeilejä.
Tien hoito
Nykyisen mallisesti ja mielestämme heikosti hoidettu tien kunnossapito
ei riitä tämän hetkiselle ja kasvalle liikenteelle.
Tie on vaarallinen.

Rämsöön kylään ja Härkäläntien varteen varsinkin Nokia puoleiseen
päähän on tullut
uutta asutusta.
Näemme yksiselitteisesti olevan molempien kuntien etu, että tie saatetaan
asianmukaiseen kuntoon ja asianmukaisen kunnossapidon piiriin.
Tämä on tärkeätä tulevaisuutta ja tulevaisuuden vesilahtelaisia ja

nokialaisia
ajatellen. Asumisvaihtoehtojen ylläpidon ja nykyisten
työpaikkojen säilymisen,
kehittämisen sekä uusien luomisen kannalta.
Näitä ei voi säilyttää eikä toteuttaa
”tiettömän taipaleen päähän”.
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Yllämainituista sysistä me rämsööläiset ja nokialaiset Härkäläntien
käyttäjät esitämme, että tie 2991 luokitus nostettaisiin kolmannesta
(3) luokasta luokkaan kaksi (2).
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