
Pirkkalan strateginen yleiskaavaluonnos on tuotu julkisuuteen 8.4. ja netissä on kysely auki su 26.4.
asti: https://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/kaavat/strateginen-yleiskaava/

Nyt on erittäin tärkeää ottaa nettikyselyssä kantaa lähi-
ympäristömme ja asukkaiden puolesta 26.4. mennessä!
Uskomatonta: Kaavoittaja esittää jälleen kokoojakatua Toivion luontokoulun lähimetsään ja Pyra-
miitinnotkoon, mikä merkitsee myös jättimäistä (kerrostalo)asutusta, sillä 2 500 asukasta ei tarvitsi-
si tätä kokoojakatua. Vain vuosi sitten kunnanhallitus lopetti suuruudenhullun Kaakkois-Pirkkalan
osayleiskaavatyön, mutta nyt sen kestämättömät jättiesitykset on siirretty strategiseen kaavaan.
Kuntalaiset jättivät jo maaliskuussa 2018 osayleiskaavaluonnoksesta poikkeuksellisen runsaasti
mielipiteitä, joissa puolustettiin voimakkaasti koulumme arvokasta lähimetsää ja muuta Toivion
luontohelmeä sekä vastustettiin Pyramiitinnotkon kokoojakatua ja jättimäistä kerrostaloaluetta.
Tavoitteeksi haluttiin palauttaa lähtökohtana ollut 2500 asukkaan pientaloalue.

· Vuoden 2018 palautteissa kokoojakatua vastusti 133 ja kannatti 3 kuntalaista!
Lisäksi  yli 1100 adressin allekirjoittajaa vaati samoja asioita. Mutta kuntalaismielipiteestä piittaa-
matta kaavoittaja ja kunnanhallituksen KOK-VAS-PS -edustajat ajoivat samaa jättimitoitusta ja
kokoojakatua kevään 2019 kaavaehdotukseen. Näin he aiheuttivat koko osayleiskaavan kaatumisen.
Mutta yhä käsittämättömämpää on, että kaavoittaja nyt keväällä 2020 yrittää jälleen ilman kunta-
laisille luvattua tulevaisuustyöpajaa ja tuntemattomin päätöksin tunkea kokoojakatua ja jättiraken-
tamista Toivioon lähimetsiin.
Nyt kyselyssä ei kysytä suoraan em. isoja asioita, joten niistä kannattaa kirjoittaa selkeästi kyselyn
loppupään vapaaseen palautteeseen. Jos olet samoilla linjoilla kuin 98 % palautetta antaneista kun-
talaisista oli keväällä 2018 osayleiskaavaluonnoksesta, voit kertoa lyhyesti omin sanoin esim. näin:

· EI kokoojakatua Toivion luontokoulun metsään eikä Pyramiitinotkoon ja Saukonojan varteen
· EI jättimäistä kerrostaloasutusta Toivion naapuriin (vaan tavoitteeksi 2 500 asukasta)
· Ei rakentamista maakuntakaavan virkistysalueille
· Ei tuhota Kurikkakalliota yritysalueeksi, eikä erämaamaista Kaitajärveä yritysaluereserviksi

Jos olet päinvastaista mieltä, jätä toki silloinkin palautetta. Muita huomioita:
· Toiviossa uusi yritysalue on merkitty Eskolantien nykyasutuksen päälle.
· Virheellisesti on käytetty Tilastokeskuksen vanhaa (v. 2015) Pirkkalan kasvuennustetta, vuo-

teen 2040 mennessä jopa +26 119 asukasta, kun uusi ennuste (v. 2019) on vain +772 asukasta.
· Tässä on Toivion näkökulmaa, mutta ottakaa toki kantaa laajemminkin.

Kyselyn kysymykset on monin osin huonosti ja ilmeisen tarkoitushakuisesti asetettu, esim.:
· Kohta 4, tavoite 4: Kysymys joukkoliikenteestä on tarpeeton, sillä ainahan asuinalueet pitää

suunnitella kysytyllä tavalla. Kysymykseen liittyykin miina: Jos vastaat ”samaa mieltä”, kaa-
voittaja tulkinnee sen erheellisesti kuntalaisten puolloksi jättiasutukselle ja Toivion koulun
kokoojakadulle, jolle ei kuitenkaan ole mitään tarvetta, kun asukasmitoitus on kohtuullinen.

· Kohta 7, tavoite 2: Tieyhteystarpeista on mahdotonta vastata niputettuna, koska Toivion kou-
lun kokoojatie ei ole tarpeellinen, mutta muualla joku toinen tieyhteys voi ollakin.

Kunnan nettissivuilla ei ole ohjeistettu miten tietokoneettomat voivat jättää palautetta (tai tutustua
nähtävillä olevaan kaavaan). Tästä voi kysyä kunnasta arkkitehti Vesa Ylitapiolta, p. 040 133 5646.
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Kaitalankulman ja Toivion asukkaat       http://toivio.info/

Huomaa kääntöpuolella strategisen yleiskaavan luonnoskartan Toivio-ote!



Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 2020
Suurin osa Toivion asukkaista on jo mukana, tervetuloa myös rivitaloissa asuvat!
Jos haluat tukea asukasyhdistyksen toimintaa toiviolaisten etujen ajamisessa, mm. Toivion Sano-
mien julkaisemista ja ehkä myös hyödyntää omakotiyhdistyksen jäsenetuja, niin ole hyvä ja maksa
talouskohtainen jäsenmaksu 10 €/vuosi/ talous yhdistyksen tilille FI20 5730 7320 0737 53:

· Vanhat jäsenet: Hyödynnä tämän Toivion Sanomien ohessa jaettua maksulomaketta.
· Uudet jäsenet: Ilmoita maksun viestissä nimi ja katuosoite. Yhteystiedot voi myös ilmoittaa

jäsenrekisterin uudelle hoitajalle Mikko Rontu mikko.m.rontu@gmail.com
Jäsenrekisteritietojen päivittämiseksi olisi hyvä ilmoittaa jäsenrekisterin pitäjälle, jos kiinteis-
töön tulee jäsenmaksukaavake vanhan omistajan tiedoilla. Siitäkin olisi hyvä ilmoittaa, jos uudet
asukkaat eivät halua olla omakotiyhdistyksen jäsenenä. Kiitos!

Ote nähtävillä olevasta strategisen yleiskaavan luonnoskartasta

Vuosikokous ja romunkeräys
(korona-ajan tilannearvio 14.4.2020)

· Omakotiyhdistyksen vuosiko-
kous järjestetään sitten, kun se
on mahdollista. Seurataan tilan-
netta. Nyt arvioiden kokous olisi
lomakauden jälkeen syksyllä
2020.

· Romunkeräys + kirpputori + buf-
fetti toukokuussa 2020 joudu-
taan valitettavasti perumaan
pandemian vuoksi. Kierrätetään
omatoimisesti. Tarkoitus on jat-
kaa perinnettä entiseen tapaan
toukokuussa 2021.

Vuokrattavana työvälineitä ja tarvikkeita (omakotiyhdistyksen jäsenetu)
Kalustoa säilyttää ja vuokraa

· 1.5.2020 alkaen Jouko Karppanen, Pärrinkuja 3, 040 5060 858, jkarppa@hotmail.com
· 30.4.2020 asti Teuvo Ahtonen, Pärrinkuja 1, 045 313 0427, teuvo.ahtonen@netti.fi.

Omakotiyhdistys kiittää Teuvoa noin 20 vuotta kestäneestä pyyteettömästä talkoilusta toiviolaisten
hyväksi! Ja Teuvo yhä jatkaa Toivion Sanomien jakajana sen suurimmalla jakelualueella!

· Kahvinkeitin, iso (6 litraa), 5 €/kerta
· Pumpputermospullo (2 kpl, isoja)
· Klapikone (2 kpl), 10 €/kerta
· Tikapuut, jatkettavat (10 m asti)
· Turvavaljaat kattotöihin, 5 €/kerta
· Sähköjohtoa 25 m kelalla

· Puutarhajyrä
· Juhlateltta 8 m x 5 m, 20 €/ 3 vrk
· Pensasleikkuri, 5 €/vrk
· Oksaleikkuri 2,5 m varrella, 2 €/kerta
· Oksasilppuri (max 30 mm), 10 €/kerta

Maksut laina-ajankohdasta sopimisen jälkeen ok-yhdistyksen tilille FI20 5730 7320 0737 53.
Käteismaksu on korona-aikanakin mahdollinen, tasarahalla, kiitos!

Tamkopio 14.4.2020 TS 2/2020 Painos 530 kpl

Varaus
jätti-
asutuk-
selle

Kokoojakatu, jota kuntalaispa-
lautteessa 98 % on vastustanut

Nykyisen asutuksen päällä
yritysaluemerkintä


