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Lausunto Loukonlahden asemakaavan muutos (nro 250) 

 

Kunnan yleisenä tavoitteena on tehostaa maankäyttöratkaisuja Naistenmatkantien joukkoliikenneväylän varrella. 

Loukonlahden asemakaavan muutoksella kunnan ja tontinomistajan tavoitteena on saada tontille 9000 k-m² 

kerrostalokaava, joka mahdollistaisi kolmen asuinkerrostalon rakentamisen. Näiden alta on suunniteltu purettavaksi 

kaksi 1970-1980-luvuilla rakennettua kerrostaloa. 

Ympäristöyhdistys suhtautuu periaatteessa myönteisesti lisä- ja tiivistysrakentamiseen joukkoliikenneväylän varrella. 
Kyseisessä kohteessa haasteeksi nousee alueella kenties jo satoja vuosia asuneet liito-oravat, joiden elinpiiriä on 
kavennettu jo edellisen kaavan (Loukonlahti 224) vuoksi. Kyseisen kaavaprosessin yhteydessä alueella suoritettiin 
liito-oravaselvitys, jossa jätöshavaintoja tehtiin nyt vireillä olevan kaavan eteläpäässä, viereisellä luo-alueella sekä 
erityisesti läpikäytävänkujan etelänpuoleisessa vanhassa, paljon lahopuuta sisältävässä metsikössä. Luontokartoittaja 
toteaakin tästä alueesta seuraavasti: Parasta liito-orava-aluetta näyttää olevan koko Läpikäytävänkujan ympäristö 
(sekä Kalliomäki). Kaava-alueen metsän hävittäminen olisi liito-oravalle todennäköisesti kohtalokas isku. Se 
todennäköisesti hylkäisi alueen elinkelvottomana.  Nyt tuo metsä on käytännössä hävitetty ja sen myötä myös suurin 
osa liito-oravalle soveltuvasta biotoopista.  Nousee väistämättä esiin kysymys, että miksi liito-oravaselvityksiä 
tehdään, jos niiden elinalueelle ollaan kuitenkin valmiita rakentamaan?  

Tehtyä ei saa enää tekemättömäksi, joten tämän kaavan tärkeänä tavoitteena tulisi olla vielä mahdollisesti alueella 
elävien liito-oravien elinolosuhteiden turvaaminen. Tätä varten esitämme, että näiden kaavojen alueille vietäisiin 
liitureille sopivia pönttöjä korvaamaan lahopuut. Lisäksi olisi hyvä, että rakennusyhtiöitä kannustettaisiin 
istuttamaan haapoja tonteilleen ja pyrkimään säilyttämään olemassa olevia puita mahdollisimman paljon. Pirkkalan 
ympäristöyhdisty tarjoaa talkooapua pönttöjen valmistukseen ja niiden asentamiseen. 

Jotta liito-oravien luontainen kulkeminen olisi mahdollista, tulisi alueen pohjois-etelä suuntaista puustoa lisätä. 

Samoin tulisi miettiä Naistenmatkantien ylitystä Kalliomäen kohdalta. Mallia voisi ottaa Hervannan Kanjonin alueelle 

toteutettavasta liito-oravin kulkureitistä, joka tehdään puuistutuksilla ja hyppypuilla ratikkalinjan katkaistessa niiden 

luontaisen kulkureitin. Myös Pirkkalassa on mahdollista tehdä luontoa huomioivia tekoja ja näin edesauttaa luonnon 

monimuotoisuuden säilymistä. Luonnossa pienetkin asiat voivat olla merkityksellisiä. 
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