Toivion koulun vanhempainyhdistyksen lausunto Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksesta
Toivion koulun vanhempainyhdistys vaatii, että Toivion alueelle suunniteltu Kaakkois-Pirkkalan
osayleiskaavaluonnos on otettava uudelleen suunniteltavaksi, jossa otetaan jo luonnosvaiheessa
huomioon vuorovaikutus kuntalaisten ja asukkaiden kanssa. Toivion koulun takaa kulkevaa tietä ei voi
toteuttaa nykyisen suunnitelman mukaan. Myös seutukunnan suunnitelmat kuten raitiovaunun
suunniteltu kulkeminen nuolialantietä, naistenmatkantieltä Suupalle ja lentokentälle on otettava
huomioon kun pohditaan mitä alueita rakennetaan ensisijaisesti.
Toivion koulu on määritelty kunnan omasta toimesta Pirkkalan luontokouluksi. Suunniteltu
kaavaluonnos sotii räikeästi tätä vastaan. Toivion koulun taakse sijoittuvassa metsässä on erittäin
arvokkaita luontokohteita, kuten Pyramiittinotko, Pirunkivi, Taaporinvuori sekä Pärrinkoski. Metsässä
on myös hyvin monipuolinen eläimistö. Esimerkiksi Pärrinkoskessa on arvokaloja, joiden olemassaolo
on turvattava jatkossakin.
Toivion koulun oppilaat käyvät metsässä päivittäin sekä välitunneilla että varsinaisilla oppitunneilla.
Näin opitaan vaalimaan luontoa, jotta metsistämme olisi iloa virkistys- ja retkeilypaikkana
tulevaisuudessakin.
Toivion koulun metsässä on myös erittäin hyvät ja vaihtelevat koko perheen tarpeisiin sopivat maastot
lenkkeilyyn, hiihtämiseen ja muuhun retkeilyyn. Metsässä käydään marjastamassa, järjestetään
suunnistuskisoja ja hiihtokisoja sekä muita aktiviteetteja.
Vastaavaa luontokokonaisuutta ei löydy muualta Pirkkalasta. Olisi erittäin vahingollista jos tämä
arvokas luontoalue tuhottaisiin pois kaavaillun tien alta - varsinkin kun Linnakallion teollisuusalueelle
kulkemiseen on muitakin vaihtoehtoja; helposti ja vaivattomasti moottoritietä pitkin. Huomioitavaa on
myös Patamäenkadun ja Pärrinkosken alkupisteen korkeusero. Ainoastaan louhimalla merkittävä osa
metsää pois, saadaan riitävän loiva tie raskaan kaluston käyttöön Linnakalliolle kulkemiseksi. Louhitut
jyrkät seinämät luovat vaaratilanteita koulun oppilaille ja muille metsässä liikkujille - raskaan- ja muun
ajoneuvokaluston tuomista vaaroista puhumattakaan.
Alustavan suunnitelman mukaista 15000 asukasta alueelle ei voida toteuttaa missään suunnitelmissa.
Toivion metsä tulisi nähdä Pirkkalan ’Nuuksiona’, jonne on lyhyt matka kulkea kestävän kehityksen
mukaisesti ilman yksityisautoa. Kaava esittelijöiden linjauksessa korostettiin lyhyen matkan
saavutettavuutta, joten kestävän kehityksen mukaisesti myös luonnossa liikkumiseen on päästävä
mahdollisimman lyhyen matkan päähän ja tähän tarkoitukseen Toivion metsä on ihanteellinen. Ei ole
kestävän kehityksen mukaista kaataa olemassa olevaa metsää ja rakentaa tilalle keinotekoinen puistotai metsäjäljitelmä.
Kaikkein oleellisinta on että koulun taakse saadaan mahdollisimman iso yhtenäinen metsä- ja
luontoalue. Luontoalueen sisälle on sijoitettava Pyramiittinotko, Pirunkivi, Taaporinvuori sekä
Pärrinkoski.

Toivomme, että otatte nämä asiat huomioon Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan suunnittelutyössä.
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Toivion koulun vanhempainyhdistyksen valtuuttamana

