Jättimäisen asuinalueen kaavoitussuunnitelmat
huolestuttavat asukkaita Pirkkalassa – "Miksi tämä
menee meidän talon läpi", kysyi 7-vuotias
Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnosta esitellään keskiviikkoiltana asukkaille
Toivion koululla.
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Veli-Matti ja Minna Niskakangas muuttivat kesällä 2008 Taaporintien päähän Pirkkalan Toivioon. Sittemmin
syntyivät Touko (kuvassa lapsista takana), Vuokko ja Taimi. Minna Niskakangas ei ehtinyt valokuvaan.

Jaana Kerola Aamulehti
Toivion omakotiyhdistyksen jakama tiedotuslehti Pirkkalassa herätti viime viikonloppuna myös Niskakankaan
perheen huomaamaan alueen osayleiskaavaluonnokseen piirretyt tievaihtoehdot. Yksi vaihtoehdoista kulkisi heidän
kotikatuaan Taaporintietä pitkin.
–Meidän ekaluokkalainen huomautti kartan nähdessään, miksi tämä menee meidän talon läpi, kertoo perheen isä VeliMatti Niskakangas.
Katualue tarvitsisi hänen mukaansa leveyttä 26 metriä.
–Se ulottuisi meidän puolen lisäksi myös vastapäisen puolen talojen läpi. Kartalla se näyttää ikävältä, ja ajatus myös
tuntuu pahalta, Niskakangas sanoo.
Hän muistuttaa, että kyse olisi 15 000 asukaan alueen kokoojakadusta, joka olisi väylä kohti Tampereen keskustaa.
–Se kuulostaa tässä valossa vilkkaalta, hän arvioi.
Perhettä huolestuttaa vilkastuva liikenne etenkin alueen lasten puolesta. Heidän omat lapsensa ovat nyt 7-, 5- ja 4vuotiaita.

–Toiviossa on paljon lapsia, jotka kulkevat lähialueilta kouluun melko turvallisia reittejä ilman, että tarvitsee olla
huolissaan läpi jyräävästä raskaasta kalustosta, Niskakangas kertoo.
Hän sanoo, että kaavoitusasiat ovat varsin tuttuja Toiviossa asuttujen vuosien ajalta. Lähelle on ehditty kaavailla myös
jätteenpolttolaitosta, mutta se siirtyi Tarastenjärvelle.
–Asukkaat ovat olleet niin sanotusti hereillä kaavamuutoksissa. Loppujen lopuksi asiat ovat menneet tähän saakka
fiksusti kokonaisuuden kannalta.
Niskakangas sanoo, että nytkään ei ole kyse muutosvastarinnasta, vaan toteutuksesta ja siitä, paljonko asukkaat
pääsevät vaikuttamaan yksityiskohtiin.
–En ole kuullut kenenkään vastustavan alkuperäistä 2 500 asukkaan uutta asuinaluetta, joka nyt siis muuttui 15 000
asukkaan kaavasuunnitelmaksi.
Niskakangas arvioi, että kaava tuo myönteistä esimerkiksi Sääksjärvelle Kaitalaan, josta saadaan Toivioon kunnon tie.
–Alueen rakentaminen toisi tilaisuuden myös ulkoilureittien kehittämiselle.
Miksi Sarankulman suuntaan kulkevat tielinjausvaihtoehdot tulivat kaavaluonnokseen, arkkitehti Pauliina
Pelkonen Pirkkalan kunnan maankäytöstä?
–Kokoojakatuja on suunniteltu liikenneselvityksen perusteella, jotta uudetkin asukkaat pääsevät olemassa oleville
tielinjauksille. Kokoojakadun tarpeen lähtökohtina ovat, että Rautaharkko-Lakalaivaan on suunnitteilla henkilöjunaasema, ja myös joukkoliikenne- ja pyöräilyreitistö vaativat tieyhteyttä tuohon suuntaan. Mitään ei ole vielä lyöty
lukkoon.
Milloin kokoojakatu tarvitaan Toiviosta Sarankulmaan?
–Ensimmäisiä rakennuksia aletaan rakentaa mahdollisesti vuonna 2025. Ihan alussa kokoojakatu ei ole tarpeen, ellei
sitä silloin haluta heti joukkoliikenteen toimivuuden kannalta. Suunnitelma toteutuu kokonaisuudessaan monen
vuosikymmenen aikana.
Asukkailla on esimerkiksi tiistaina kaavan esittelytilaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa yksityiskohtiin?
–Kyllä. Tielinjauksessa on vaikea kohta, miten se saadaan mahdollisimman kivuttomasti sinne.
Miksi osa alueella sanoo, että asukasmäärä paisui 2 500 asukkaasta 15 000:een?
–Vain Tampereen kaupunkiseudun rakennemallissa oli luku 2 500, mutta siinä ei ollut Sääksjärven aluetta mukana.
Katsomme nyt kokonaisuutena aluetta.
MITÄ

Kaavaan voi vaikuttaa
Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksen esittely on keskiviikkona 31.1 kello 18–21 Toivion koululla Korpitie
13:ssa.
Kaavan laatija on tavattavissa 6.2. kello 14–18 ja 20.2 kello 9.30–14 Pirkkalan kunnan Partolan toimipisteessä
Saapastie 2:ssa.
Kaavaluonnos on nähtävillä 24.1.–7.3.2 kunnan internetsivuston lisäksi aukioloaikoina Partolan toimipisteen
ilmoitustaululla, Pirkkalan kunnan pääkirjastossa ja Toivion kirjastossa.
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