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Mielipide Kehätien eteläpuolen osayleiskaavan (nro 1005) 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

 
Pirkkala-Seura pyrkii turvaamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, 

perinnemaisemia ja lähiluontoa tuleville sukupolville. Seura myös tallentaa ja dokumentoi 

henkistä kulttuuriperintöä. Pirkkala-Seura ehdottaa, että se lisätään osallisten joukkoon ja että 

seuraa kuullaan kaava-alueen kulttuurihistoriallista selvitystä laadittaessa, sekä alueen tiestöä, 

osa-alueita ja kortteleita (puistot jne.) nimettäessä.  

 

Pirkkala-Seura suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti elinkeinoelämän edellytysten 

turvaamiseen kaavoittamalla yrityksille soveltuvia tontteja keskeisten liikenneyhteyksien varrelle. 

Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että jo nyt kaventuneet yhteydet lähivirkistysalueille 

vähintäänkin säilyvät, tai niitä lisätään. Reitistön tulee myös palvella erilaisia liikkumismuotoja ja 

huomioida alueen virkistyskäyttö eri vuodenaikoina; Ulkoilu- ja muun reitistön tulisi mahdollistaa 

esimerkiksi lenkkeily, hiihto, maastopyöräily, frisbeegolf, moottorikelkkailu ja Pirkkalassa erittäin 

suosittu ratsastustoiminta. Reitistön tulee olla myös ainakin osittain erityisryhmille saavutettavia; 

tämä tarkoittaa esimerkiksi asemakaavassa tarkemmin määriteltävien pysäköintialueiden 

mahdollistamista ulkoilureitistöjen läheisyyteen.  

 

Pirkkala-Seura on ollut mukana rakentamassa luontopolkua Iso-Naistenjärvelle. Polku 

noudattelee vanhoja kylien rajalinjoja, joista muistoina reitin varrella on viisi isoa kivipyykkiä.  

Tämä kalliolla kulkeva osuus on ikiaikainen metsästäjien käyttämä polku, joka vie Pirkkalan 

laajimmalle suoalueelle, Pehkusuolle. Suon laidasta alkaa Pirkkala-Seuran talkootyönä 

rakentama pitkospuureitti, joka kulkee n. 170 m matkan suon yli. Pirkkala-Seura pitää tärkeänä, 

että yhteys luontopolulle säilyy ja yhteydestä tehdään selkeästi havaittava ja houkutteleva 

silloinkin, kun se kulkee yritystonttien lomassa. Pirkkala-Seura myös toivoo, että Pirkanmaa 

2040 maakuntakaavassa potentiaaliseksi kallionlouhinta-alueeksi merkitty Kurikkakallio 

säästetään mahdollisuuksien mukaan ainakin osittain louhinnalta ja avataan – 

turvallisuusnäkökohdat huomioiden – näköalapaikaksi. Seura siis toivoo, että Pirkkalan kunta 

mitoittaa maa-ainesten oton siten, että se mahdollistaa myös alueen virkistyskäytön.  

 

Osayleiskaavalla ohjataan taajaman laajentumista haja-asutusalueelle. Pirkkala-Seura näkee 

tärkeänä, että kylien elinvoimaisuus turvataan ja niiden yhteyteen mahdollistetaan erilaisia 

lähipalveluita. Lähtökohtana ei voi olla se, että kylistä muodostuu pelkkiä haja-asutusalueen 

tiiviisti rakentuneita ”nukkumalähiöitä”.  Asukkaille tärkeitä ovat mm. pienet elintarvikekaupat/-



kioskit, kahvilat, lähiliikuntapaikat, kerho- ja kokoontumistilat, lasten päivähoitopalvelut ja 

erilaiset pienyrittäjien tarjoamat palvelut. Kotona työskentely yleistyy ja ihmisten arjen 

liikkuminen muuttuu. Toisin sanoen kyliin on mahdollistettava pienimuotoisten julkisten ja 

yksityisten palveluiden sijoittuminen.  

 

Osayleiskaavan alueelle sijoittuu useita kulttuuriympäristö- ja luontokohteita, joihin asukkailla 

liittyy monenlaisia muistoja ja merkityksiä. Pirkkala-Seura ehdottaa, että 

kulttuuriympäristöselvityksessä kerätään – esimerkiksi Pirkkala-Seuran ja alueella toimivien 

kyläyhdistysten kanssa yhteistyössä – Pirkkalan asukkaiden mielipiteitä heille merkityksellisistä 

paikoista, maisemista ja näkymistä.  Nämä mielipiteet on tärkeä huomioida kaavassa siten, että 

tuleva maankäyttö ei olisi ainakaan täysin ristiriidassa asukkaiden kokemusten ja arvostusten 

kanssa. Näin säilytetään kotiseutuidentiteetille tärkeä kerroksellisuus. 
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