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Lausunto Pereen asemakaavan laajennus ehdotus (nro 248)  

Kaavoittajan mukaan asemakaavan yleisenä tavoitteena on mahdollistaa alueen käyttö monipuolisena kuntalaisten 

vapaa-ajanviettopaikkana sekä venesataman mahdollistaminen. Tämä on myös yleiskaavan tavoite.  

Kuntalaisille avoimessa eharava-kyselyssä tuli n. 70 vastausta, joiden perusteella tuli selvä signaali saaren 

jättämiseksi luonnonmukaiseksi ja rakentamattomaksi. Vastausten Top 5 oli ulkoilureitit, luonnonmukainen puisto, 

nuotiopaikka, palstaviljely ja yleinen sauna. Kyselyn ulkopuolelta suosituksi nousi uimaranta. Sen sijaan venelaiturit 

ja moottoriveneet eivät saaneet kannatusta. 

Pirkkalan ympäristöyhdistys yhtyy kuntalaisten näkemykseen saaren pitämisestä mahdollisimman luonnontilaisena, 

rauhallisena virkistyskeitaana. Nykyinen hyvin stressaava arki vaatii vastapainokseen helposti saavutettavia, 

rauhallisia lähiluontoalueita.  

Kuntalaisten palautteessa nousee esiin aiheellinen huoli sataman ja autojen aiheuttamasta haitasta. Koska 

Pereensaaressa on ollut veneitä varmasti jo vuosisatojen ajan, niiden olemassaoloa saaressa ei ole syytä 

jatkossakaan kiistää. Ympäristöyhdistys haluaisi kuitenkin vielä pohdittavaksi, voisiko saaressa olla pelkästään 

soutuvenepaikkoja. Mikäli moottorivene- ja saunalauttapaikoista luovuttaisiin, myös autopaikkojen tarve vähenisi. 

Tämä perustuu olettamaan, että soutuveneiden käyttäjät tulisivat useimmin veneilleen kävellen tai pyörällä kuin 

moottoriveneiden käyttäjät. Ratkaisu myös edesauttaisi saaren pitämistä mahdollisimman luonnontilaisena. Eikö 

tätä voitaisi järjestää keskittämällä moottoriveneet Loukonlahden satamaan, jonne on helpompaa järjestää 

autopaikkojakin? 

Kaavoittaja toteaa venepaikoista mm.  seuraavasti: ”Todennäköistä ja järkevää onkin, että sataman laituripaikkoja 

toteutetaan ensivaiheessa vähemmän ja jos liikennöinti ja paikoitustila antavat myöden, paikkojen määrää voi sitten 

lisätä”.  Mielestämme tämä on hyvä lähtökohta sataman kehittämiselle. Lähdetään liikkeelle pienesti varautuen 

tarvittaessa laajentamiseen, pitäen samalla silmällä saaren säilyminen luonnontilaisena. 

Esitämme myös huolemme saaren vähäisen rantaluonnon ja kilpikuoristen mäntyjen selviämisestä erilaisissa 

rakentamisprojekteissa. Ettei niille vain kävisi samoin kuin on käynyt kynäjalaville. 

Yleistä saunaa on ehdotettu myös saareen. Ympäristöyhdistys pitää ehdotusta hyvänä. Mikäli saaren huvilaan 

etsitään yrittäjää, niin yleisen saunan hoito tulisi kuulua sopimukseen.  
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