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1.Mitä ajatuksia Sinulle valtuustoehdokkaana
tuo Taaporinvuori-Kurikkakallio Luontohelmi
mieleesi?

Naskali, Raili

Se, että täällä on luontoa jossa ulkoilla.
Metsiä ei saa tuhota ja tehdä aukkohakkuita.
Metsät ovat ihmiselle keuhkot. Hyvä ihmisen
elinympäristö on, että on avaruutta, jossa
helppo hengittää. Välttämättä kerrostalot
On hienoa, että Taaporinvuori on valittu
tiivisti rakennettuna ei tuo viihtyisyyttä.
yhdeksi Luontohelmi kohteeksi Suomessa.
Kunnan pitäisi tarjota enemmän
Paikka on Toivion koulun lähellä. Siellä on
omakotitontteja ja rivitalotontteja. Itse
hyvät hiihtomahdollisuudet talvella ja
tykkään asua haja-asutusalueella. Täällä on
muutenkin maastollisesti paikka sopii ulkoilu- tilaa hengittää ja pääsee nopeasti luontoon
ja virkistyskäyttöön. Ehdottomasti paikka
virkistymään. Virkistysmahdollisuus pitää
pitää säilyttää sellaisenaan ei tuhota.
olla lähellä ja sinne helppo mennä.

Kuismanen,
Riitta

Arvokas luontokohde

Vainio, Aki

Pirhonen,
Matti

Jääkeläinen,
Elina

2. Miten Pirkkalan kunta säilyttää
vetovoimaisuutensa? Millainen on hyvä
ihmisen elinympäristö?

Korvaamattomia luontokohteita joita uhkaa
tarkoitushakuinen kaavoitus. Kallioalueet ovat
murskauskaluston kehityksen myötä ajaneet
maanrakennuksessa sorakuoppien ohi.
Tielinjauksilla pyritään ohjaamaan
rakentaminen sinne, missä on mahdollisuus
murskeeseen. Jopa sen myyntiin.
Taaporinvuori-Kurikkakallio luontohelmestä:
Olin luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston
kokoukseessa, jossa päätimme Suomen 100
vuotisteeman puitteissa etsiä arvokkaita
luontokohteissa sellaisia, joita uhkaa jokin
vaara tuhoutua. Esitin tämän prosessin
jatkeena Pyyssä, että esittäisimme
Pirkkalasta tätä arvokasta ja luonnon
kannalta monimuotoista kohdetta yhdeksi
sadasta Suomen luontohelmeksi. Uhkana on
luontohelmikohteissa aivan poikkeuksellinen
asia nimittäin kaavoitus uhaten aluetta joka
suunnalta.. Kaavoituksella yleensä pyritään
suojelemaan, mutta tässä tapauksessa
kaavoitus uhkaa tuhota koko
luontokokonaisuuden Monien vaiheiden
kautta ja lobbauksellani ja
ympäristöystäviemme tuella saimme kohteen
hyväksyttyä. Yhteistyöllä luontoaktiivien ja eri
yhdistysten kannustamina projekti etenee ja
tilaisuuksia on järjestetty ja mm. polkuihin
liittyvä hanke etenee. Tässä kiitän kaikkia
aktiiveja jo tähänastisesta työstä alueen
hyväksi. Nykyisten valtuutettujen työlle ei voi
antaa kovin korkeaa arvosanaa tämän alueen
pelastamiseksi. Siksi olen antanut
vaalilupauksen: ” Jos tulen valituksi jälleen
valtuustoon, pyrin kokoamaan neuvottelevan
ympäristöryhmän yli puoluerajojen
edistämään ympäristönäkökohtia
kaavoituksessa ja kunnan strategisessa

Aikoinaan kun asuin kauan Toiviossa, koulun
takaiset metsä tulivat tutuiksi Pirukivineen
lasten kanssa siellä kulkiessamme. Sittemmin
elämä on vienyt asumaan kauemmaksi,
Suualle ja nyt Kurikkaan. Tietenkin
ehdottomasti olen sitä mieltä, että
Taaporinuoren kaltainen luonto"helmi" pitää
säilyttää, enkä haluaisi sinne mitään
rakennettavan. olen lukenut monista
rakennus-suunnitelmista koskien Pirkkalan
luontoa ja metsiä, eivätkä ne tunnu hyviltä.
Yksin en pysty estämään kaikkia niitä, mutten
ainakaan kannata luonnotilaisten metsien ja
alueiden tuhoamista.

3.Miten maakuntakaavan suuret tie- ja
yritysaluehankkeet vaikuttaisivat Pirkkalan
kehitykseen?

Suuret tie ja yritysalueet pilkkoo Pienen Pirkkalan
maa-aluetta. Melu lisääntyy. Ja metsät vähenee.

Yhteisöllisyyttä on vaalittava ja kehitettävä.
Monipuoliset asumismuodot ja sujuvat
liikenneyhteydet. Pirkkalan vetovoima on
perustunut pitkälti kunnan
puutarhamaisuuteen – nyt on vaarana, että
asuntotuotanto kutistaa arvokasta
viheraluetta. Lisäksi hyvät lähipalvelut,
monipuoliset liikunta- ja
ulkoilumahdollisuudet, lapsiystävällinen ja
ikääntyneille turvallinen ja toimiva kunta.
Hyvään elinympäristöön kuuluu mahdollisuus
ulkoiluun luonnossa, ei liian tiivis asuminen,
runsaasti viheralueita ja kuntalaisille
mahdollisuus nauttia ympäröivistä
vesistöistä. Luonnolla on mielenterveyttä
Tuovat runsaasti elinvoimaa ja työllisyyttä – mutta
edistävä vaikutus.
samalla vievät ison osan luontoa

Viihtyisästä elinympäristöstä Pirkkalassa on
jo kokemuksia, ei tarvitse kuin katsoa vähän
taaksepäin ja tunnustaa kasvun
mielettömyys. Puutarhamainen kunta oli
ennen kunnan vetovoima, mutta meidän
ympäristölautakunta on lähtenyt kasvuun
mukaan ja Pirkkala on tänään tämän
näköinen. Kaupunkimainen. Toki toiset tykkää
tiiviistä asumisesta, itse en.

Pirkkalan kunnan tulisi säilyttää
vetovoimaisuutensa luonnonläheisenä ja
itsenäisenä alueena. Itsenäisyys on tärkeää
siksi, että voisimme päättää alueemme
käytöstä. Hyvä elinympäristö tarjoaa ilmaisia
luonnon palveluita, marja – ja sienimaita.
Myös valosaasteen määrä ja melun määrä
olisi syytä rajoittaa kunnan alueella. Ilman
laatu tulisi säilyttää hyvänä Siksi
maakuntakaavan suurhankkeet olisivat loppu
näille luonnon tuottamille ja terveydeksemme
tarkoitetuille luotopalveluille. Kaavoituksen
painopiste siirtyy paikalliselle tasolle. Siksi
on tärkeää, että valtuustoon valitaan
ympäristönsuojelun todellisia asiantuntijoita.

5. Mikä on henkilökohtainen suhteesi
luontoon? Liikutko luonnossa ja miten?
4.Mitä mieltä olet maakuntakaavassa olevista Tiedätkö ketkä käyttävät lähimetsiä? Mitä
kallioiden murskausalueista?
palveluita luonto tarjoaa Sinulle?

6.Mitä kuntapalveluita haluat kehittää?

7.Miten edistäisit kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksia asioiden
valmistelussa?

8.Pirkkalaisessa on ollut silloin tällöin
yleisökirjoituksia lähimetsien hoidosta. Mitä
mieltä Sinä olet?

9.Mitä olet tähän mennessä tehnyt luonnon puolesta ja sen
hyväksi? Millainen on luonto-ansioluettelosi?

10.Pyy julkaisi vuonna 2008 ’Pirkkalan
arvokkaat luonnonalueet’. Mitkä julkaisussa
olevista kohteista ovat jääneet tai jäämässä
rakentamisen jalkoihin?

11.Mitä luontokohteita Pirkkalassa haluat säilyttää?

Haluan säilyttää lähimetsät ja lähipellot.
Meluntorjuntaan puututtava jo
rakennusvaiheessa. Säilytämme luontoa
myös lapsille ja lapsenlapsille.
Kaavoituksessa ja rakentamisessa tarvitaan
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Myös
haja-asutusalueelle pitää voida rakentaa.
Luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen.
Lähipalvelut ovat hyvin Pirkkalassa.

Tuntuu, että aloitteet eivät ole hyvä ratkaisu.
Kun tiedetään, että joku asia on menossa.
Otetaan yhteyttä virkamiehiin ja kiirehditään
jos asia on tärkeä. Toivottavasti kesällä
aloittava valiokuntamalli antaa enemmän
pontta virkamiehille, että valmistelevat asiat
nopeammin.

Ainakin se, että ne hakataan paljaiksi - ei ole
hyvä asia. Asutuksen alta on hakattu vähän
liian paljon metsiä samoin teollisuuden.
Hyvin hoidetut metsät on kaunista
katseltavaa.

Tehnyt mm. maisemanhoitosuunnitelman 44 sivuisen Levee
lammen virkistysalueesta. Kyläyhdistyksen olemme siivonneet
Levee lammen rannan tehneet sinne kävelypolun mm. osassa
pitkospuita. Vaatisi taas korjaamista ja siivoamista. Samoin
siivoamme Vihtamon rannan Pyhäjärven rannalla aina
kesäkuussa.

Haikanvuori on jäämässä tai jo jäänyt
rakentamisen jalkoihin. Rajasalmen sillan
kohta Turrissa olisi voitu jättää rakentamatta.
Liian lähellä rantaa ja moottoritien
melualuetta.

Pirkkalassa haluan, että jatkossakin Sankilan
maisemapellot jätetään rakentamatta. Ne ovat monelle
kuntalaiselle silmää hipaisevat maisemat ja kun
maanviljelijät ne vielä hoitaa ja viljelee ovat
maisemallisesti myös kauniita.

Pirkkalan ja Lempäälän raja-alueilla on
kohteita, jotka ovat jäämässä rakentamisen
alle. Sikojoen luonnonsuojelualue,
Pärrinkosken luonnonsuojelualue,
Taaporinvuori. Ratalinjauksen alle on
jäämässä myös pohjavesialueita, ekologinen
verkosto kärsii.

Kuntalaisilla pitäisi olla mahdollisuus nauttia
ympäröivistä vesistöistä, joten ranta-alueita ei saisi
rakentaa täyteen vaan pitää jäädä yleisölle vapaita
alueita. Killon metsä on luonnontilainen ja arvokas kohde
– myös ulkoilun kannalta. Luonnonvaraiset pikkujärjet:
Iso Naistenjärvi, Vähä Naistenjärvi, Vähäjärvi
keskustassa ja sen ympäristö ja latureitit + pururadat ja
niiden ympäristö pitäisi pysyä metsänä

Ne ei saisi olla ihan asutusalueiden lähellä.

Luonto tarjoaa monenlaista nähtävyyttä,
rauhoittumista ja rentoutumista. Liikun
paljon luonnossa jos en täällä Pirkkalassa niin
sitten kotiseudulla pohjoisessa. Liikun
suksilla talvella ja kesällä pyörällä ja kävellen.
Kyllä kuntalaiset ja retkeilijät käyttävät aika
paljon. Ja onhan luonnossa kaikenlaisia
eläimiä, joille lähimetsät ovat tärkeitä. Ja
koululaiset heille se on myös opettavaista.
Marjastus on yksi harrastuksista luonnossa.
Luonto tarjoaa monenlaisia palveluja.
Kestävän kehityksen määritelmän mukaan
meidän tulee turvata tuleville sukupolville
samat tai paremmat toimintamahdollisuudet
kuin meillä itsellämme on.

Surullista, että vuosituhansia vanhoja kallioita
hävitetään – ne voidaan hävittää vain kerran.
On arvovalinta, haluammeko tiivistä
asumista, joka usein tapahtuu luonnon
kustannuksella, vai hyväksymmekö
ajatuksen, että koko Suomi pidetään
asuttuna. Keskittämällä palvelut, työpaikat,
koulutus keskuksiin pakotamme väestön
muuttamaan perässä. Se tarkoittaa, että
joudumme rakentamaan infran uudelleen
keskuksiin - samalla kun jo rakennettu infra
jää käyttämättä haja-asutusalueilla. Tällainen
ei ole kestävän kehityksen mukaista
toimintaa. Rakentaminen kuluttaa 50%
luonnonvaroistamme ja aiheuttaa jopa 40%
jätteistä – joten pitää vakavasti miettiä
kannattaako keskittäminen. Tulevaisuuden
työ tehdään paljolti etänä joten liikkuminen
vähenee.

Kuntalaiset, järjestöt, seurakunnat ja yritykset
pitää päästä mukaan jo asioiden/palvelujen
valmisteluvaiheessa. Kunkin tahon edustajille
pitäisi kiintiöidä edustus päättäviin elimiin.
Kolmannen sektorin, kunnan ja kuntalaisten Esimerkiksi tuleviin lautakuntiin heitä
Harrastan kuntourheilua ja liikun päivittäin
yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin
voitaisiin kutsua paikalle, kun heitä koskevaa
ulkona. Hyödynnän Pirkkalan tarjoamaa
edistämisessä. Liikunta- ja
päätöstä valmistellaan. Tahot itse voisivat
avantouintimahdollisuutta Loukonlahdessa,
harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille.
päättää ketkä he asettavat edustamaan
lenkkeilen päivittäin ympäröivissä metsissä ja Terveysliikunta pitää olla itsestään selvää eikä itseään. Perusteluna käytännölle on se, että
lenkkeilypoluilla/laduilla. Lisäksi marjastan ja sen harrastaminen saa olla kiinni
kolmas sektori tulee vastaamaan
sienestän syksyisin. Olen intohimoinen
rahapussista. Lähipalveluista
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
puutarhan hoitaja. Olen maatalosta kotoisin ennaltaehkäisevät palvelut tärkeitä.
Paikallisille yrityksille myös virallinen
ja minulle maa- ja metsätalouden
Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyö pitää vaikuttamiskanava, jossa heidän tarpeitaan
kehittäminen luonnon ehdoilla on tärkeää.
ehdottomasti olla lähipalveluna.
kuultaisiin.

Järjestin pari vuotta sitten Lupiinitalkoot Pirkkalassa.
Tarkoituksena oli hävittää lupiinit, jotka eivät Suomen luontoon
kuulu. Ne valtaavat jopa metsiköitä ja niistä on erittäin vaikea
päästä eroon. Myös muut vieraslajit pitäisi hävittää ennen kuin
ne valtaavat luontomme. Olen hävittänyt niitä kotimme
läheisyydestä, tienpenkereiltä lenkkipolkujen varrelta. Olen
kirjoittanut lehtiin luonnon suojelusta usein. Mm siitä, että
tienpenkereet pitäisi niittää vasta elokuussa, kun luonnonkukat
Avohakkuut eivät ole luonnon edun mukaista ovat ehtineet siementää. Toinen suuri huolenaiheeni on
toimintaa eikä ilahduta lähialueiden asukkaita. Suomen pohjavedet, niiden suojelu ja uhkaava yksityistäminen.
Harkintaa voisi noudattaa ennen kuin
Sellaisen yksityistäminen, mitä ilman emme tule toimeen, on
avohakkuu tehdään asutuksen viereen. Osa
suuri riski. Olen ollut Pirkkalan ympäristöyhdistyksen
metsistä on hyvä säilyttää
hallituksen jäsen jonkin aikaa. Olen asunut yhdessä maailman
luonnonvaraisena/luonnonsuojelualueena,
saastuneimmista kaupungeista, Pekingissä, ja se oli
sillä luonnon monimuotoisuus kärsii
korkeakouluni luonnonsuojelussa. Sieltä ei voi palata takaisin
avohakkuista ja yksipuolisesta kasvustosta. ilman, että silmät avautuvat.
Vaihdoin puoluetta paljolti siitä syystä että Pirkkalan Keskusta
vastusti MAL-sopimusta, jolla ohjataan paitsi valtakunnallisia
hankkeita, myös kunnan tiivistymistä ja rakentumista
kaupunkimaiseksi. En myöskään pidä ympäristölautakunnan
toimia luontoa tukevina vaikka lautakunta on ollutkin
vihreävetoinen. Pereentien risteyksen liito-orava-aluetta ja
ympäristön asukkaita olisi pitänyt kunnioittaa enemmän.
Hävittiin äänestys. Rantareittien ja niille varattujen
rantakallioiden suojelussa tulee vääntöä. Toivottavasti vihreyttä
löytyy. Loukonlahden ranta-alueen rakentumissuunnitelmien
yhteydessä on käyty asukkaiden kanssa keskusteluja.Toivon
Lähimetsiä pitää hoitaa, mutta metsän
että ranta-alueet sielläkin säästyisivät. Keskustan viheralueitten
turvallisuustekijät viranomaisten puolella ovat puolesta otettu kantaa. Leveelammen liettymisen aikanaan
joskus yliammuttuja. ktso. edell.vastaus.
puhutti.

En nyt löytänyt julkaisua mutta yleisesti
Kurikkakallio ja Taaporinvuori ovat juuri niitä
"korkeuskäyriä" joiden murskajaisia
kaavoittamalla tavoitellaan. Maa ainesta
riittäisi myös Pehkusuon täyttöön joten luulen
että suunnitelmat toteutuessaan olisivat aika
tuhoisat. Haikanvuoren kyljestäkin on jo pala
Omatoimisen liikunnan ja vapaaValtuutetun ja kuntalaisen välinen yhteys
haukattu. Ei niin pientä luontokohdetta
ajanviettomahdollisuuksien parantaminen.
toimii, mutta valtuutetun ja päätösten
olekaan, etteikö sitä lähtökohtaisesti pitäisi
Liikun paljon luonnossa, etenkin mökin
Kuntakasvua tulisi hillitä siten että se olisi
toteutuksesta vastaavan virkamiehen välistä
säilyttää. Luontoarvojen säilyminen on siitä
Tuhoisi Pirkkalan luontokohteita ikuisiksi ajoiksi ja
ympäristössä. Saaret, Helvetinpuisto. Siksi
oikeasti hallittua. Tällöin kaikki palvelut
yhteyttä ei ole olemassa. Pirkkalassa asuvat
kiinni, miten suurella valtuuston yhteistyöllä
kehätien sisäpuolelle jäävän tiivistetyn taajamakontrasti Pirkkalan luontoalueisiin ja niiden
saisivat hetken päivittyä ja niissä piilevät
näkevät asiat erilailla kuin muualla asuva
hankkeita hyväksytään tai kyseenalaistamalla
alueen kaupunginosamaisuus korostuu.
Ktso. 1.
tuhoamiseen hirvittää.
mahdolliset ongelmat saataisiin korjattua.
virkamies.
ohjataan.
Arvokaista luontoalueista ovat kaavoituksen
Olen jo 1970-luvun aivan alussa liittynyt Pirkanmaan
ja rakentamisen uhkaamina lähes kaikki
luonnonsuojeluyhdistykseen, josta myöhemmin tuli
alueet Peltolammin ja Sääksjärvestä alkaen
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri. Olen muistojeni mukaan yksi aina lentokentälle ja Sikojokeen asti.
siitä sen aikaisesta pienestä joukosta joka toimii vielä. Hieman Merkittävin alue on juuri kysymyksessä 1.
Maakuntakaavan suuret hankkeet tuhoaisivat ja
aikaisemmin liityin jo Tampereen lintutieteelliseen
vastaamani Pirkkalan sadaksi Suomen
pirstoisivat melko yhtenäisen ja monimuotoisen
yhdistykseen, joka nykyään on Pirkanmaan lintutieteellinen
luontohelmeksi valittu alue. Siellä sijaitsevat
metsäalueen Pirkkalan ja Lempäälän välillä. On
yhdistys. Nuoruuteni asuin Lempäälässä lehtojen katveessa,
Taaporinvuori ja Kurikkakallio.
myös riski, että Suomen arseenipitoisimmasta
tulvaniittyjen ja perinteisten järvimaisemien äärellä. Asuessani Kurikkakalliota uhkaa louhinta, on Pirkkalan
kallioalueesta tulisi suuri terveysriski, jonka
Lempäälässä, Keravalla, Vantaalla, Kangasalla ja nyt
hienoimpia näköalapaikkoja. Taaporinvuorta
suojauksessa ja arseenin poistosta tulisi satojen
Pirkkalassa, olen ollut paikallisten ympäristöyhdistyksissä
uhkaa joka puolelta joko teiden,
miljoonien lisälasku. Terveyden hoidon menot
Haluan kehittää tai ainakin säilyttää kaikkien
jäsenenä ja noin 8 vuotta tämän Pyy ry:n hallituksen jäsen.
asuntoalueiden tai työpaikka-alueiden
nousisivat arseenin ja loppuvien luontopalveluiden
hallintokuntien palveluita. Sote-palveluiden
Olen n 7 vuotta ollut Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin
rakentaminen. Vaikka alueella on
takia. Valtavasta rakentamisen määrästä johtuen ja
siirtyessä v. 2019 maakunnan hoidettavaksi,
hallituksessa ja noin 5 vuotta vara.pj., nyt sen hallituksen
suojelustatuksen omaavia kohteita kuten
viheralueiden kutistuessa puutarhakaupungin maine
jää kunnalle kuitenkin terveyden edistäminen.
Lähimetsienhoidosta tulisi järjestää
jäsen. Valtakunnallisesti olen ollut Suomen
Taaporinvuoren valtakunnallisesti arvokas
katoaisi. Myös polkuverkosto katoaisi ja luonnon
Kallioalueisiin ei pitäisi Pirkkalassa kajota
Olen luontoharrastaja ollut jo n. 55 vuotta.
Tähän tarjoavat luonnon tuottamat palvelut
Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet esim.
kuntalaisten kuulemisia silloin tällöin.
luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston jäsenenä useita vuosia, nyt kallioalue, Pirunkiven alue, Isotarjoama virkistys vähenisi. Asuintalojen arvot
arseenin ja Pirkkalan pienen pinta-alan takia. Lähimetsiä ulkoilijoina ja virkistykseen tuojina erinomaisen mahdollisuuden. Sitä paitsi
kaavoituksessa on tulevina vuosina aivan
Metsänhoitosuunnitelmat luokituksineen
sen varajäsen. Uusin tehtävä minulla on Kaunis Maa ry
Naistenjärveen rajoittuva Pehkusuo, tulevat
putoaisivat. Valitsemalla valtuustoon
Kalliot ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. käyttävät lähes kaikki ainakin osan vuotta.
siirtymäkaudella maakuntahallintoon on
välttämätöntä kehittää. Kaavoitukseen
pitäisi tuoda paremmin esiin. Asioista tulisi
Pirkanmaan luonnonsuojelurahaston puheenjohtajuus. Minut
alueet menettämään luontoarvonsa ainakin
kohtuutalouden kannattajia, osaan maankäytöstä
Vaikka utopistisia tiehankkeita ei ehkä
Päiväkodeille, kouluille ja myös ikääntyville
tärkeä, että aukkoja etenkin
liittyvät avoimet kaavatilaisuudet pitää tuoda informoida riittävän ajoissa ennen
tunnetaan monipuolisena luontoaktiivina, joka on analyyttinen, osittain rakentamisen seurauksena.
voisi vielä vaikuttaa. Uudet liikenneväylät ja
tehtäisikään, niin vaarana on niiden
ovat lähiluonto ja metsät tärkeitä. Monella ei terveyspalveluihin ei jäisi. Ulkoiluverkoston
juuri sinne, mitä ko kaavoitus koskee.
toimenpiteitä. Asukkaiden kannalta on kovin herkällä korvalla muita kuunteleva, yhteistyökykyinen ja
Karttoihin piirretyt rajat eivät suojaa esim.
työpaikka-alueet eivät välttämättä tuo yhtään
louhiminen muihin rakennustarpeisiin.
ole mahdollisuutta lähteä kauas
kehittämisessä on oivallinen tapa saada ns.
Kaavoitusprosessi pitää lähteä kuntalaisia
ikävää huomata aamukahvia juodessaan, että verkostoitunut. Olen myös ahkera mielipidekirjoittaja, joka
maisema- ja kosteusolosuhteiden
hyvinvointia kunnan asukkaille, keskittäminen
Maakuntakaavan louhintamerkinnät avaavat olinpaikastaan hakemaan luontopalveluita.
kolmas sektori mukaan, mikä tuo mukanaan kuulemalla jo suunnitteluvaiheessa.
metsäkone tai kaivinkone jyskyttää
tunnetaan Pirkkalan ja Pirkanmaan alueella luonto- ja
muutoksilta. Kosteikot ovat tärkeimpiä
lentokentän laajentamiseksi on utopistinen ja sen
tien louhintoihin. Siksi kaavoihin pitäisi saada Jos Pirkkalan metsät tuhotaan, lähimmät
kansalaisten vaikutusmahdollisuudet
Palautteet tulee käsitellä huolellisesti.
näköpiirissä. Siinä saattaa kahvi ja pulla
kaavoitusaiheisista kirjoituksista. Haastattelu juuri tästä
luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä
seurauksena silpoutuu koko Pirkkala. Jättimerkinnät, että louhintoja ei saa aloittaa
yhtenäiset luontoalueet ovat Tampereen
oivallisella tavalla esiin. Kuntapalveluiden
Mainitsin jo kohdassa yksi, että aikoisin
mennä väärään kurkkuun. Metsä
Taaporinvuoren luontohelmialueesta on tulossa lähiaikoina
ominaisuuksia. Alueella on lukuisia metsälain
investoinnit ovat osoittautuneet usein kalliiksi ja
ennen kuin väylien ja työpaikka-alueiden
alueella Teiskossa ja Hervannan – Lempäälän parantamisessa ja kustannustehokkuuden
perustaa valtuutetuista neuvottelevan
suunnitelmat jalaajemmat asiakirjat ovat
Suomen luonto-lehteen. Tarkemmin minusta ja luonnon ja
suojaamia alueita, joista osa on Pirkkalan
turhiksi. Nykyään on suuntaus siihen, että työtä
louhintoja ei saisi aloittaa ennen kun näiden
– ja Valkeakosken välisessä kolmiossa.
hyödyntämisessä tarvitaan hallintokuntien
ryhmän, jonka tarkoitus on edistää
olleet lautakuntien pöytäkirjoissa nähtävillä, ympäristön puolesta tekemästäni työstä on kotisivuillani eri
ympäristöyhdistyksen kartoitukseen merkitty,
tehdään pienissä yksiköissä ja kotona etätyönä.
hankkeiden aloituslupa tai päätös
Tänne siis jäisi osa nyt Pirkkalankin puolella sisäistä työtiimien hyödyntämistä. Jokainen luontoarvoja kaavoituksessa. Vaarana on
mutta ne ovat kovin vaikeita asiaan
paikoissa ja blogissa. Siellä on myös kansalaisaktiivina
mutta kaikkia ei ole kartoitettu. Nämä pienet
Teitä voidaan tarvittaessa leventää, ottaa lisäraiteita rakentamisesta on voimassa. Tämä siksi,
kulkevaa Birgitan polkua. Luonto tarjoaa
työntekijä tietää, mikä asia voidaan tehdä
juuri nyt, että lakkauttamalla
perehtymättömän lukea ja edes huomata.
tekemästäni työstä "Kokemäenjoen vesistön puolesta" sivusto. monimuotoisuutta ylläpitävät alueet tultaneen
käyttöön, purkaa energia syöppöjä rakennuksia,
että näin voisimme nauttia uonnon ja
minulle puhdasta ilmaa, hiljaisuutta, tuoksua, paremmin ja säästää kustannuksia.
ympäristölautakunnan ja siirtämällä sen asiat Samoin aikataulutus vaatisi tarkempaa
Yhdessä muiden kansalaisaktiivien kanssa olemme torjuneet
menettämään. Luettelen tässä muutamia:
rakennusoikeuksia hieman laajentaa, hieman
polkuverkoston tuomista hyödyistä vielä ehkä luonnollista valoa, marjoja, sieniä,
Hämeenkyrössä saavutettiin tällä
muodostettavaan uuteen jättilautakuntaan
selvitystä. Vuorovaikutusta kunnan ja
Pirkanmaan Keskusvedenpuhdistamon rakentamisen
Pihtikorven neva, Jasperinoja, Pyramiitinotko,
tiivistää. Uusia alueita ei tarvitse paljoa lisätä.
vuosikymmeniä.
kalaa,elämyksiä ja ennen kaikkea terveyttä.
menetelmällä paljon säästöä ja tehokkuutta. tehdään karhunpalvelus luontoasioille.
kuntalaisten kesken pitää lisätä.
letokentän viereen arseeniseen kallioon:
Taaporinvuoren ja Huhtavuoren väliset suot.

Toivottavasti Pirkkala tulee tunnetuksi
luonnon ja hoidettujen ulkoilualuiden
kuntana. Sopusoinnussa asukkaiden,
yrittäjien ja luonnon pitää yrittää elää. Toivon
kunnan ylläpitävän ulkoilueittejä ja
luontoalueita, yhdessä kyläyhdistysten ja
Pirkkalan Ympärisöyhdistyksen kanssa.
Vetovoimaisuuteen vaikuttaa myös matkailijaystävällisyys, majoitutilat ja muut heille
suunnatut palvelut. Onko kunnalla resursseja Niiden vaikutus tällä hetkellä pelottaa, ne eivät saa
niihin?
tarkoittaa luonnonalueiden tuhoa ja vähentymistä.

Tähän olen etsinyt tietoa , mutta en pysty
vastaamaan.

Kuljen luonnossa paljon, olen harrastanut
valokuvausta koko ikäni, ja kameran kanssa
kuljen luonnossa. Asun tällä hetkellä
Kurikassa, Vähäjärven rannalla. Vähäjrven
ympäristössä olen löytännyt monia rakkaita
kuvauskohteita. Luonto on minulle myös
rauhoittumisen paikka, sieltä san voimaa. Kun
lapseni olivat pieniä, kuljimme metsissä
paljon, vanhempani opettivat lapseni
kulkemaan metsissä jo ihan pieninä.
Lähimetsiä käyttää käsittääkseni monet
ihmiset, vauvasta vaariin, päiväkotiryhmät,
koululaiset, moni kuntalainen kulkee
luonnossa ja metsissämme. Naistenjärvellä,
Iso Naistenjärvellä, Pappilassa . Kuljen jalan,
pyörällä, soutuveneellä (valitettavasti
varastettu nyt). Luonto ei tarjoa minulle
palveluita, vaan minä saan olla ja kulkea
luonnossa. Ne eivät ole palveluita vaan
etuoikeus, lahja.

Kuntapalveluista kehittäisin
varhaiskasvatuksen lisäresursseja. Olen
työssä päiväkodissa ja koen, että
asiakkaamme ja tyntekijät tarvitsisivat
kiertävän perhetyöntekijän kaikkien auvuksi.
Tämä tuli nyt ensimmäisenä mieleeni, koska
se on minun toivomuslistallani ensimmäisenä.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia voisi
parantaa erilaiset foorumit (joita onkin jo),
yleisötilaisuudet. Asukkaiden pitäisi käydä
esimerkiksi enemmän kuuntelemassa
valtuuston istuntoja, nehän ovat julkisia.

Luonnon hyväksi? Kun olin alakoululainen, jätkytyin koeeläinten kohtelusta. Muistan miten liimailin lyhtytolppiin YläHaikassa itse tekemiäni lappuja joissa luki: "Suojelkaa koeeläimiä". Kuuluin pitkään koe-eläinsuojeluyhdistykseen. En ole
käyttänyt meikkejä vuosikausiin, pyrin elämään luontoa
säästäen esim. kierrättäen. Pieniä tekoja, joilla on suuri
merkitys jos kaikki niin tekisivät. Olen aikoinaan ollut
perustamassa Pirkkalaan ympäristöyhdistystä silloisen mieheni
kanssa. Muutaman vuoden siinä toimineena, elämä erkaannutti
minuta sen toiminnasta. Iän myötä luonto on tullut tärkeäksi,
olen voinut luopua omasta autostani jo kolmisen vuotta sitten
En osaa vastata tarkemmin lähimetsien hoito- ja kuljen pyörällä, jalan ja julkisilla. Autosta luopuminen on
Etsin kovasti mainuttua julkaisua netistä, sitä
kysymykseen
minun henkilökohtainen ekotekoni.
löytämättä

Haluaisin säilyttää erityisesti Kurikkakallion, Pehkusuon,
Iso-Naistenjärven, Taaporinvuoren, Pirunkiven,
Pyramiitinotkon , Myllyvuoren ja Peltolammin välisen
alueen yhtenäisenä luontokokonaisuutena ja
virkistysalueena polkuineen.. Ylipäänsä
maakuntakaavan merkinnöille louhinnassa ei pitäisi
myöntää maa- ja ympäristölupia rakentaa teitä ja
työpaikka-alueita. Merkinnät täytyisi saada
louhinnoissa ehdolliseksi niin että louhimisia ei voitaisi
aloittaa ennen kuin alueita koskevat
rakentamispäätökset toteutuisivat. Sankilan ja
Pyhäjärven maisemat on säilytettävä. Pirkkala on
luonnoltaan vaihtelevan monimuotoinen maa-alaltaan
Pirkanmaan pienin. Pirkkala kuuluu ns. Etelä-Hämeen
lehtokeskukseen, jossa on kasvustolle erinomaiset
olosuhteet. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikki
luontoarvot kartoitettaisiin. Kuntamme koostuu suuresta
joukosta pieniä, arvokkaita luontolaikkuja. Ehkä juuri
Sinunkin pihapiirissäsi on. Jokaisella on oikeus ja
mahdollisuus vaikuttaa ympäristönsä tilaan suoraan,
välillisesti kunnan luottamushenkilöiden tai
ympäristöjärjestöjen kautta.

Pirunkivi, Iso Naistenjärvi, Haikanvuori, Vähäjärvi, YläHaikan ja Killon metsät, Reipin alue ja rannat,
Haikanniemi, Sikojoen alue, Nuolialan ja Partolan niityt.
Nämä nyt ainakin tulivat mieleen, haluaisin säilyttää
mahdollisimman isoja yhtenäisiä alueita vapaaseen
liikkumiseen luonnossa. Kuitenkin niin, että kunta niitä
hoitaisi, mahdollisesti perkaisi säilyttäen uhanalaisia
kasveja. Pirkkalassa on hyvä elää, kunhan emme
rakenna sitä täyteen.

2017
1.Mitä ajatuksia Sinulle valtuustoehdokkaana
tuo Taaporinvuori-Kurikkakallio Luontohelmi
mieleesi?

2. Miten Pirkkalan kunta säilyttää
vetovoimaisuutensa? Millainen on hyvä
ihmisen elinympäristö?

Hoikkala,
Teppo

3.Miten maakuntakaavan suuret tie- ja
yritysaluehankkeet vaikuttaisivat Pirkkalan
kehitykseen?

5. Mikä on henkilökohtainen suhteesi
luontoon? Liikutko luonnossa ja miten?
4.Mitä mieltä olet maakuntakaavassa olevista Tiedätkö ketkä käyttävät lähimetsiä? Mitä
kallioiden murskausalueista?
palveluita luonto tarjoaa Sinulle?

Lähiympäristön pitää olla turvallinen.
Suositaan pyöräteitä ja polkuja. Lähimetsää
ja luontoa pitäisi kohtuullisen matkan päästä
myös löytyä. Keskustan rakentamisen ja
kehittämisen yhteydessä huomioidaan myös
keskuspuisto kokonaisuuteen. Kaavoitetaan
järkevästi asuntotuotantoa ja työpaikkoja
Nämä alueet ovat Pirkkalan ehkä hienoimmat elinkeinoille, parannetaan yhä
näköalapaikat ympäristöineen.
joukkoliikennettä.

Näkökulma, miten asiaa lähestyy on keskeinen.
Elinkeinotoimi näkee tämän mahdollisuutena ja
kehittävän kuntaa. Me Vihreät taas haluamme hakea
vaihtoehtoa, jolla saataisiin viheralueita jäämään
jälkipolville. Emme ole taputtaen vastaanottamassa
Puskiaistentietä. Tämä hanke katkaisi Itä-länsisuunnassa luontoyhteyden kehätien eteläpuolisilla
metsäalueilla. Lisäksi etelässä 2-kehän tuleminen
olisi Lempäälän ja Pirkkalan rajan tuntumassa uutta
rakentamista. Valitettavasti näiden teiden
toteutumista pahempi uhka on Pirkkalan vielä
merkittäville metsäalueille teiden varsille ohjautuva
kaavoitus. Maankäytön tehokkuuden kannalta teiden
varsin rakentaminen on kaupunkiseudulla järkevää.
Mutta entä näiden em. yhteyksien varrelle? EI OLE.
Kehityksen kannalta tämä on tuhoisaa.

Rakentaminen vaatii kiviaineksia.
Maakuntakaavan pohjatyönä on ollut POSKIhanke, jossa Pirkanmaan kalliot ja
mahdolliset kiviainesten otto-alueet on
kartoitettu. On tärkeä, että nämä asiat ovat
suunnitellussa mukana. Me Vihreät emme tule
hyväksymään Kurikkakallion murskaamista.
Kunta päättää alueensa maankäytöstä ja
kaavoituksesta. Ainoastaan maakuntakaavan
määräämät rajoitteet ja valtakunnalliset
väylähankkeet ohjaavat kunnan kaavoitusta.

Lähiympäristön pitää olla turvallinen.
Suositaan pyöräteitä ja polkuja. Lähimetsää
ja luontoa pitäisi kohtuullisen matkan päästä
myös löytyä. Keskustan rakentamisen ja
kehittämisen yhteydessä huomioidaan myös
keskuspuisto kokonaisuuteen. Kaavoitetaan
järkevästi asuntotuotantoa ja työpaikkoja
Nämä alueet ovat Pirkkalan ehkä hienoimmat elinkeinoille, parannetaan yhä
näköalapaikat ympäristöineen.
joukkoliikennettä.

Näkökulma, miten asiaa lähestyy on keskeinen.
Elinkeinotoimi näkee tämän mahdollisuutena ja
kehittävän kuntaa. Me Vihreät taas haluamme hakea
vaihtoehtoa, jolla saataisiin viheralueita jäämään
jälkipolville. Emme ole taputtaen vastaanottamassa
Puskiaistentietä. Tämä hanke katkaisi Itä-länsisuunnassa luontoyhteyden kehätien eteläpuolisilla
metsäalueilla. Lisäksi etelässä 2-kehän tuleminen
olisi Lempäälän ja Pirkkalan rajan tuntumassa uutta
rakentamista. Valitettavasti näiden teiden
toteutumista pahempi uhka on Pirkkalan vielä
merkittäville metsäalueille teiden varsille ohjautuva
kaavoitus. Maankäytön tehokkuuden kannalta teiden
varsin rakentaminen on kaupunkiseudulla järkevää.
Mutta entä näiden em. yhteyksien varrelle? EI OLE.
Kehityksen kannalta tämä on tuhoisaa.

Pirkkalassa ollessani olen aika paljon töissäni
kiinni, joten luontoretkeilyni rajoittuu pieniin
kävelylenkkeihin läheisellä Makkaramäellä,
jota on ikävä kyllä lohkottu
Rakentaminen vaatii kiviaineksia.
asuntorakentamiseen. Jäljelle jäänyt osa
Maakuntakaavan pohjatyönä on ollut POSKI- pitää ehdottomasti säästää. Vapaa-ajan
hanke, jossa Pirkanmaan kalliot ja
asunto on Keuruulla, missä touhuan paljon
mahdolliset kiviainesten otto-alueet on
Keuruun Luonnonystävien kanssa ja kuvailen
kartoitettu. On tärkeä, että nämä asiat ovat
erilaisia suodokumentteja. Tässä yksi
suunnitellussa mukana. Me Vihreät emme tule https://youtu.be/wxaYFNcZGdE
hyväksymään Kurikkakallion murskaamista. Meillä pitäisi olla Suomessa ja etenkin EteläKunta päättää alueensa maankäytöstä ja
Suomessa enemmän suojeltuja
kaavoituksesta. Ainoastaan maakuntakaavan monimuotoisia metsiä. Myös kunta voi
määräämät rajoitteet ja valtakunnalliset
osoittaa suojeluun osoitettuja metsiä.
väylähankkeet ohjaavat kunnan kaavoitusta. Pirkkalassa mm.

Alanko, Jussi

Vuolli, Mira

Kaupunkien kasvaessa kuntien luonto ja
elinympäristö korostuvat entisestään ja
luonto onkin kaikkien ihmisten yhteinen.

Kuljen perheen kanssa paljon luonnossa,
johon kuuluu myös kaksi koiraa. Luonnolla ja
ympäristöllä on myönteisiä
terveysvaikutuksia. Retkeilypaikat ovat
suosittuja. Meidänkin kohde on usein juuri IsoNaistenjärven laavu. Meillä pitäisi olla
Suomessa ja etenkin Etelä-Suomessa
enemmän suojeltuja monimuotoisia metsiä.
Myös kunta voi osoittaa suojeluun osoitettuja
metsiä, kuten Pirkkalassa on saatukin aikaan
Haíkan Komerinmäki.

Hyvä elinympäristö on sellainen, jossa
jokaisella on mahdollisuus valita asumisen
muoto ja joka mahdollistaa luonnossa
liikkumisen. Kaupungeissa on muistettava
maisemallisuus puistoineen, jotta mm.
arkiliikkujat ja ikä-ihmiset voivat päivittäin
nauttia luonnosta. Talot tulisi rakentaa niin,
että ikkunasta avautuisi maisema metsään ei
naapurin kotiin. Pirkkalan kunta voi
tulevaisuudessa olla vetovoimainen erityisesti Pirkkalan Killon metsät ovat suojeltu, mutta jos
luonnon vaalimisen kautta, esim.
vieressä on isot ja vilkkaat moottori-ja liittymätiet,
Taaporinvuori-Kurikkakallio on suojeltava.
eläimet ja kasvillisuus kärsii.

Jokaisen tällaisen päätöksen kohdalla tulisi
miettiä asioita kauaskantoisesti. Pirkkala
tunnetaan luonnollisuudesta, pelloista,
vihreydestä ja ystävällisyydestä. Vesistöjen
rannat kuuluvat kaikille

Hyvä maine (imago), jota ylläpidetään sekä
kehitetään mm. hyvillä lähipalveluilla,
viihtyisällä ympäristöllä ja tehokkaalla
yrityspolitiikalla. Kuntalaisten tarpeista
huolehtiminen on ykkösasia, kunta(organisaatio) on siis vain väline yhteisten
toiveiden toteuttamiseen.

: Liikun, harrastan ja työskentelen paljon
ulkoilmassa. Jopa ”asun” luonnossa, toisin
sanoen kotimme on maaseutumaisissa
puitteissa Pirkkalankylässä, luonnon keskellä.
Yleisellä tasolla en vastusta
Talo on lämmitysenergian suhteen
kalliomurskaamista. Tietenkin työn haitat
omavarainen jne. Yksi harrastukistamme on
ympäristölle toiminnan aikana ja etenkin sen vaellus. Se tosin ei tapahdu pelkästään
jälkeen tulee minimoida. Kun otetaan
Pirkkalassa. - Lähimetsiä näyttävät käyttävät
huomioon Pirkkalan pinta-ala, asukastiheys ja hyvin monenlaiset ihmiset, kuten ainakin
jo olemassa olevat rajoitukset esim.
lapsiperheet, keski-ikäiset ja varttuneetkin.
luonnossa liikkumiselle, ei Pirkkalassa tulisi
Harvemmin näen pelkkää ns. nuorisoa. sallia luonnonkallioiden murskausta
Luonto ei ”tarjoa palveluita”. Se vain on,
ollenkaan. Murskausta on tietenkin tehtävä,
ikään kuin Jumalan lahjana (elleivät ihmiset
kun rakennetaan teitä ja tunneleita sekä
ole sitä pilanneet tai häirinneet esim. melu- tai
muuta kunnallistekniikkaa.
muulla ympäristösaasteella)

6.Mitä kuntapalveluita haluat kehittää?

Matkailua Reipin suunnalle, luontoretkien
markkinoinnissa ja toteutuksessa voisi olla
mahdollisuuksiakin. Kulttuurin lisääminen eri
tyyppisillä asioilla.

Matkailua Reipin suunnalle, luontoretkien
markkinoinnissa ja toteutuksessa voisi olla
mahdollisuuksiakin. Kulttuurin lisääminen eri
tyyppisillä asioilla. Sikojoesta saisi mahtavan
melontareitin.

7.Miten edistäisit kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksia asioiden
valmistelussa?

Luontokeidas rakennetun ympäristön
katveessa ja puristuksessa. Hieno paikka.

9.Mitä olet tähän mennessä tehnyt luonnon puolesta ja sen
hyväksi? Millainen on luonto-ansioluettelosi?

10.Pyy julkaisi vuonna 2008 ’Pirkkalan
arvokkaat luonnonalueet’. Mitkä julkaisussa
olevista kohteista ovat jääneet tai jäämässä
rakentamisen jalkoihin?

Olen äänestänyt usein valtuustossa ja kunnanhallituksessa
ympäristöviranhalijaresurssien lisäämiseksi. Olen toiminut
PYY:n hallituksessa. Olemme perheen kanssa osallistuttu
ketotalkoisiin. Olen markkinoinut hienoja polkuja Pirkkalan
metsissä. Tarkastelen aina asioita myös luonnon
näkökulmasta. Olen Suomen luonnonsuojeluliiton ja Pirkkalan
ympäristöyhdistyksen jäsen.

Kaavoitus uhkaa -Taaporinvuori-saukonojaPyramiittinotko -Haikanvuoren- IsoNaistenjärven-Pehkusuon alue . Kaavoitus voi
olla pahimmaalla uhka näille alueille ja myös
Puskiaistentien linjaus tai rakentaminen. Kurikkakallion alue. -Karhunkorpi.
Jasperinnotko. Osin jäänyt rakentamisen
jalkoihin. Halusimme siihen tutkia
siltavaihtoehto Jasperintien linjauksen
yhteydessä niin että luontoa olisi yhtenäisesti
puronvarressa
Tulee muistaa, että on toki alueita, joita
rakentaminen ei uhkaa. Muutamia paikkojakin
jopa saatu suojelumerkinnälle. Kuten
Pirunkivi ja Komperinmäen lehtoalue.

Ihan kaavaprosessin alkuvaihetta voitaisiin
avata paremmin niin päättäjille kuin
kuntalaisille. Kaavan tavoitteet ja rajoitteet
sekä ongelmat on tärkeä listata prosessin
alkuvaiheessa.

Lähimetsiä pitää olla. Toisaalta rakentamisen
tiivistäminen saattaa jossain kohti
pienentääkin lähimetsiä. Väliin tuntuu, että
usein lähimetsistä halutaan tehdä puistoja.
Näitä osin käsitellään mielestäni liikaa.
Kaavan edellyttämä 10 % puistoa ei tarvi aina
tarkoittaa rakennettua puistoa vaan ihan
oikeeta luontoakin se saa olla

Ihan kaavaprosessin alkuvaihetta voitaisiin
avata paremmin niin päättäjille kuin
kuntalaisille. Kaavan tavoitteet ja rajoitteet
sekä ongelmat on tärkeä listata prosessin
alkuvaiheessa.

Kaavoitus uhkaa -Taaporinvuori-saukonojaPyramiittinotko -Haikanvuoren- IsoNaistenjärven-Pehkusuon alue . Kaavoitus voi
olla pahimmaalla uhka näille alueille ja myös
Puskiaistentien linjaus tai rakentaminen. Yhden tekosen kirjasin kohtaan 5. TV1:ssä esitettiin syksyllä
Kurikkakallion alue. -Karhunkorpi.
2015 sarja Pintaa Syvemmältä, johon olin tehnyt
Jasperinnotko. Osin jäänyt rakentamisen
Lähimetsiä pitää olla. Toisaalta rakentamisen käsikirjoituksen. Olen ahkera yleisönosastokirjoittaja
jalkoihin. Halusimme siihen tutkia
tiivistäminen saattaa jossain kohti
suoluontoa ja energiaratkaisuja koskevissa kysymyksissä. Olen siltavaihtoehto Jasperintien linjauksen
pienentääkin lähimetsiä. Väliin tuntuu, että
viitenä vuonna osallistunut soiden ennallistamistalkoisiin
yhteydessä niin että luontoa olisi yhtenäisesti
usein lähimetsistä halutaan tehdä puistoja.
Keuruulla. Pirkkalassakin on muutama suoläntti joista yksi eli
puronvarressa
Näitä osin käsitellään mielestäni liikaa.
Pehkusuo näyttää säästyneen ojittelulta. Se pitäisi suojella ja
Tulee muistaa, että on toki alueita, joita
Kaavan edellyttämä 10 % puistoa ei tarvi aina ehkä pari muutakin kohdetta hakea ennallistettavaksi. Olen
rakentaminen ei uhkaa. Muutamia paikkojakin
tarkoittaa rakennettua puistoa vaan ihan
Martinjärven vesienhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen ja olen
jopa saatu suojelumerkinnälle. Kuten
oikeeta luontoakin se saa olla
myös SLL:n ja Pelastetaan Reittivedet r.y:n jäsen.
Pirunkivi ja Komperinmäen lehtoalue.

Aidossa kuntalaisosallistumisessa annetaan
mahdollisuus osallistua lähes kaikkeen
valmisteluun, jota hallinnossa on.

Ansioni taitavat olla loppujen lopuksi vaatimattomat. Luulen,
että yrityksistäni huolimatta hiilijalanjälkeni on lähes yhtä suuri
kuin keskimäärin. Tässä kuitenkin jotain: Kotimme on
lämmityksessä 100 % omavarainen, lämmitysenergia saadaan
jätepuusta metsien reunoilta ja hakkuutähteistä sekä käytöstä
poistetuista kuormalavoista, talo on tehty pääosin
luonnonmateriaaleista, jätteiden lajittelu + kompostointi on ollut
jokapäiväistä, oma puutarha+ kasvihuone tuottaa vihanneksista
suuren osan, kasvihuone on itse tehty Stockmannin käytöstä
poistetuista vitriinilaseista jne. - Kestävät arvot ovat
elämässämme muutoinkin esillä kuin vain
En osaa nyt kohdistaa, mitä tarkoitetaan. Itse ”ympäristönsuojeluasioissa” Joo, ja vielä ne pöntöt… (ne
asiasta olen sitä mieltä, että pienipinta-alaisen taitavat olla nyt muodissa): Elämäni varrella olen sellaisia
Pirkkalan kaikilla metsillä on monia arvoja,
tehnyt ainakin sata, Pirkkalassa asuessani v:sta 1999 alkaen 24
joista mainitsisin mm. moninaiskäytön
kpl, ja nämä ovat Pirkkalan metsissä. Muut pöntöt ovat
(virkistys, marjastus-sienestys ja talousarvot) syntymäkotini metsissä Säijässä sekä Pirkkalaa aiemmissa
Sori, en ole tutustunut (vielä) siihen
ja melu- ja saastesuodattimina toimimisen
asuinpaikoissani Kiikoisissa ja Kurussa
julkaisuun.

11.Mitä luontokohteita Pirkkalassa haluat säilyttää?

Henkilökohtainen suhteeni luontoon on, kuten
useimmilla. Se lähtee arjesta, mm. olemalla
roskaamatta, kierrättäen, liikkumalla
luonnossa, metsissä ja vesistöillä luontoa
kunnioittaen. Olen hillastaja ollut yli
neljäkymmentä vuotta ja muikkuverkkoja
kokenut, luonto on tärkeä osa
suomalaisuutta. Asuitpa kaupungissa,
maaseudulla, etelässä tai lapissa.

Kärki, Elias

Pahimmillaan tuovat epäviihtyisyyttä, melua ja
viheralueiden ja -käytävien pirstoutumista. Mutta
hyvin suunniteltuina edistäisivät kunnan
vetovoimaisuutta ja työpaikkakehitystä.

8.Pirkkalaisessa on ollut silloin tällöin
yleisökirjoituksia lähimetsien hoidosta. Mitä
mieltä Sinä olet?

Haluan kehittää lähipalveluiden laatua (ja
pitää tietenkin niiden saatavuus myös
riittävänä). Terveyden edistämiseen ja
kouluihin liittyvät asiat ovat kärjessä. samoin
aito kuntalaisten osallistuttaminen ja 3.
sektorin kanssa toiminta.

Minulle ”luontokohteita” taitavat olla kaikki
rakentamaton ja virkistyskäyttöön rakennetut alueet
(esim. polut, eläinten kulkemiseen tai kuljetukseen
käytettävät metsä- ja peltotiet) sekä kaislikot, jopa
piiriojat varsineen, ne vähäiset niityt, kalliot ja
metsälammet sekä tontittamattomat rannat. Sana
”säilyttäminen” ei sovellu aina. Pikemminkin ”sallitaan
olemassaolo luonnon ehdoilla, kestävän kehityksen
puitteissa tapahtuva tavanomainen käyttö huomioiden”
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2. Miten Pirkkalan kunta säilyttää
vetovoimaisuutensa? Millainen on hyvä
ihmisen elinympäristö?

Hienoa, että Suomen sataan Luontohelmeen
päätyy tällainen luontokohde meidän
kunnastamme! Olen ylpeä sen aikaan
saaneista aktiivisista kuntalaisista. Ainakin
tämä yksi luontokohde painuu toivottavasti
nyt myös kunnan päättäjien muistiin ja
sydämiin.

Puskiaisten liittymä on huonoa kehitystä. Monia
luontokohteita tuhoamalla ja esimerkiksi ulkoilu-ja
hiihtoreittejä muuttamalla sen vaikutus kuntaamme
on rappioittava. Kaavassa on suunniteltu työpaikkaalueeksi arvokasta metsää, sekin vähentää
hyvinvointiamme. Myös oikoratasuunnitelma pirstoo
Pirkkalan kunnan valttikortti on
maastoa. Itse pyrin hillitsemään tällaista kehitystä,
maaseutumaisema – lyhyen matkan päässä
koska olen eri mieltä esimerkiksi
suuresta kaupungin keskustasta meillä on
elinkeinojohtajamme kanssa siitä, että Pirkkalan olisi
metsää, peltoa ja järvenrantaa. Suojelemalla toivottavaa nousta kansainväliseksi
tätä ainutlaatuisuutta pärjäämme
logistiikkakeskukseksi. Maa-alueemme on niin
maailmanlaajuisesti hyvinvoinnin
rajallinen, etten näe toivottavana sen täyteen
mittauksissa! Hyvään elinympäristöön kuuluu ahtamista. Yritysalueet tulisi valjastaa cleantechin
rauha ja raitis ilma, Pirkkalassa löytyy niiden käyttöön, työllistämään puhtaalla teknologialla
keskeltä hyvät kulkuyhteydet kaikkiin
paikallisia ja nostamaan kuntamme profiilia
tarpeellisiin palveluihin. Maisema on erittäin
maapallon ilmastonmuutoksen hidastajana tai
tärkeä ihmisen arkiselle hyvinvoinnille.
pysäyttäjänä.

Liikun päivittäin koiran kanssa ulkoilureiteillä.
Talvella ulkoilen jäällä joko kävellen, hiihtäen
tai pilkkikaverina (- joka kiikuttaa saaliskalat
Maa- ja kalliokiviainesten ottoalue (EO/k)
takaisin toiseen avantoreikään). Erityisesti
Maakuntakaavassa Pirkkalan kunnan alueella keväällä tallennan kuvin ja videoin luonnon
osuu Kurikkakallioon. Vastustan jyrkästi
heräämistä, linnunlaulua ja kasvien silmuja.
tämän hienon maiseman kalliomaaston
Kesällä heittäydyn pellon laitaan palvomaan
pirstomista. Kallio on sellainen ikiaikainen
aurinkoa eväiden kanssa. Luonnossa liikkuu
planeettamme rakenne, jota ihminen ei pysty paljon kuntalaisia, koulukin vie lapsia
uudelleen kasvattamaan millään. Näitä
ilahduttavasti metsään suunnistamaan tai
ottoalueita on merkattu Pirkanmaan
retkille. Killon metsässä tulee syksyisin
maakuntakaavaan varsin ylimitoitetusti ja
sienestäjä tai marjastaja vastaan, itse poimin
todella monen luontokohteen päälle. Tulen
mustikat ja puolukat Ylöjärven
toimimaan suojellakseni Pirkkalaa
mökkimetsistä. Olen saanut nauttia
joutumasta Tampereen rakennushankkeiden luontopoluista myös muualla maailmalla, ja
materiaalikaivokseksi.
eritoten vuoristomaisemissa sieluni lepää.

Taaporinvuorella olen käynyt,Kurikkakallio
outo,Luontohelmi kaunis sana

jatketaan nykyisen pormestarin viitoittamalla
tiellä mm. kaavoitusasioissa
arveluttaa...

en pidä,ne on sitten ikuisesti menetetty

Jelys, Jutta

Ranki, Pirkko

Repo, Sirpa

6.Mitä kuntapalveluita haluat kehittää?

7.Miten edistäisit kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksia asioiden
valmistelussa?

Kunnassamme tarvitaan matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluita kaiken ikäisille.
Pirkkala tarvitsee myös kulttuurin saralla
satsauksia, kuten toimintatilat taiteille.
Liikkumisen edellytykset kuntalaisille tulee
taata; ulkoilu- ja hiihtoreittiä varten
esimerkiksi Jasperintien itäpäähän tulee
rakentaa ylikulku.

Tulevalla valtuustokaudella
valiokuntatyöskentely tulee olemaan väylä
kuntalaisen ja virkamiehen välillä. Pirkkalan
kuntalaisia varten on avattu myös
uudenlainen nettisivu, 'Mikrodemokratia.fi',
jonka perustaja, Otto Sovelius, löytyy Vihreän
Pirkkalan listoilta. Ideana on, että sivuilla voi
antaa suoraan esityksiä ja aloitteita ilman
byrokratiaa, ja viestinviejänä päättäviin elimiin
toimisivat eri puolueiden valtuutetut.
Suosittelen asiantuntevia kuntalaisia myös
ottamaan rohkeasti yhteyttä valtuutettuihin.
Tiedotusta suunnitelmista ja tulevista
hankkeista on lisättävä, järjestettävä
runsaasti asukasiltoja ja avoimia yhdistysten
paneelikeskusteluja tärkeistä aiheista.

Jasperinojan metsää halkoo Jasperintie,
sama tie kulkee Ruutanankorven läpi.
Puskiaisten liittymän tulo uhkaa murskata
upean kallioalueen Taaporinvuori-Myllyvuori,
joka on maakuntakaavassa geologisesti
merkittävä muodostuma. Myös
maakuntakaavassa työpaikka-alueiksi on
merkattu Saunapuron puronvarsilehto ja
Kaitajärvi, vaikka lehtoa pidetään
maakunnallisesti merkittävänä.

valitettavasti en tunne julkaisua,joten en osaa
arvioida
Pyhäjärven rannat,Vähä-Naistenjärven seutu

Toteutuessaan merkittävästi. Tiehankkeet
pirstaloivat suhteellisen pientä kuntaamme ja
pilkkovat myös metsiä. Yritysaluehankkeet toisaalta
lisäävät mahdollisuuksia edistää kunnan palveluita
Murskausalueitakin tarvitaan, mutta kunnan
niistä saatavien tulojen kautta, mutta niiden alle jää täytyisi säästää Kurikkakallio
luontoalueita.
murskaamiselta.

Luonto on minulle tärkeä. Liikun vähittäin
viikottain Toivion lähialueilla (Pärrinkoski,
Peltolammi, Taaporinvuori, Iso-Naistenjärvi)
yksin tai perheen kanssa. Melko vähän
metsässä muihin kulkijoihin törmää, laavuilla
ja hoidetuilla reiteillä sitten enemmän. Viime
kesänä saimme soutuveneelle paikan
Pyhäjärven rantaan. Luonto tarjoaa
virkistystä ja lepoa.

Erityisesti haluan pitää huolta että lasten ja
nuorten asiat tulevat huomioiduiksi, esim.
varhaiskasvatus, koulutus, vapaa-aika.

Henkilökohtaisesti kuljen pyörällä töihin, kierrätän ahkerasti ja
olen vähentänyt lihansyömistä. Opastan omia lapsia
Asutuksen keskellä metsiä ja viheralueita on nauttimaan luonnosta. Työskentelen energia-alalla ja työn
hyvä hoitaa, vaikka luonnontilaistakin metsää kautta pieneltä osaltani pyrin edistämään uusiutuvaa energiaa
tarvitaan.
ja energiaresurssien järkevää käyttöä.

Luonto on minulle tärkeä ja luonnossa voin
rauhoittua ja rentoutua. Liikun luonnossa
itsekseni tai puolison kanssa kävellen,
hiihtäen tai pyöräilemme maastopyöräreittejä.
Luonto tarjoaa minulle kauniita maisemia ja
rauhottavan tunnelman sekä sieniä ja marjoja
syksyllä. Lähimetsiä käyttävät tavalliset
kuntalaiset, jotka haluavat liikkua luonnossa.

Lähipalveluiden kehittäminen ja säilyttäminen
on tärkeää. Lähimetsiä voisi hyödyntää
opastettuun luontoliikuntaan ja retkeilyyn,
jotta kaunis lähiluonto tulisi tutuksi.
Asioista pitää tiedottaa heti alkuvaiheessa.
Luontomatkailussa voi olla mahdollisuuksia
Erilaiset infot valmistelun alkuvaiheessa
yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
voisivat toimia.

Lähimetsät pitää säilyttää metsinä eikä niitä
pidä siistiä puistoiksi. Lähimetsiä pitää
säilyttää ja niin, että niihin on helppo yhteys
eri asuinalueilta.

Pirkkalan Luontohelmet, jotka pitäisi
ehdottomasti säilyttää tulevillekin polville.

Pirkkalan metsä- ja luontoalueille osa hankkeista
vaikuttaa huolestuttavilta. Yritysalueita tarvitaan
työpaikkojen luomiseksi, mutta luontoa on
säästettävä eikä kaikkea voi tuhota.

Ei kaikkia kauniita kallioita saa murskata
sepeliksi pitää säilyttää

Pirkkalassa pitää säilyttää hyvät palvelut
vauvasta vanhuksiin. On huolehdittava
terveellisestä asuinympäristöstä, hyvästä
joukkoliikenteestä, ulkoilu- ja
pyörätieverkostosta.

Maakuntakaavan suuret tie hankkeet pirstovat
kunnan metsäalueet pahoin, kaavoituksella on suuri Ei kaikkia kallioita saa murskata, pitää olla
vastuu, että luontoa säilyy mahdollisimman paljon, mahdollisuus istua paljaalla kalliolla ja nauttia Liikun luonnossa ahkerasti, marjastan,
että luontoon pääsee jatkossakin ilman automatkaa. luonnosta.
sienestän ja myös teen retkiä” umpimetsään”.

Varhaiskasvatus ja koulutus ovat
ensimmäisiä palveluita joita pitää kehittä,
uuden valtuuston tehtävä on järjestää tilat
sosiaalipalvelujen työntekijöille Pirkkalaan,
jotta palvelut ”soten” tullessa säilyvät
lähipalveluina Pirkkalassa.

Toivon, että kuntalaiset seuraisivat nykyistä
tarkemmin mitä valtuusto ja valtuutetut
päättävät ja ottaisivat suoraan yhteyttä
valtuutettuihin.

Taaporinvuori-Kurikkakallio Luontohelmi on
ehdottomasti säilytettävä koskemattomana.
Olen lapsesta saakka asunut metsän
läheisyydessä, vaikkakin kaupunkialueella, ja
mikäpä sen parempaa seikkailumaastoa on
kuin metsä. Kun siihen lasketaan lisäksi
kauneus ja luonnon monimuotoisuus, tarjoaa
se rentouttavan ympäristön kenelle tahansa.

Pirkkalan kunnan vetovoimaisuus säilyy
monipuolisuudella. Täällä täytyy olla metsiä,
peltoja, hevoshakoja. Hyvät palvelut liittyvät
kuitenkin elinvoimaiseen kuntaan, joten
niitäkin tarvitaan, mutta ei virkistysalueiden
kustannuksella. Betoniviidakkoon pääsee
muutamalla askeleella Härmälän suuntaan
kävellessä.

Minä vaeltelen metsissä koirien kanssa.
Marjastaisin, jos minä ja hyttyset voisimme
Pirkkalan vetovoima saattaa lisääntyä, jos sitä
Minä en käsitä nykyistä intoa murskata kaikki olla sulassa sovussa keskenämme. Keräisin
katsotaan rahan näkövinkkelistä. Mutta kaikkea
kalliot. Ensin riistettiin soraharjut, nyt
sieniä, jos joskus olisin oppinut niitä
arvoa ei voi mitata rahalla. Miksi kaikki tiet muka
tuhotaan kalliot. Kuumaisema ei ole
tuntemaan. Muuten pidän metsästä sen
pitäisi vetää viivottimella karttapohjaan. Kyllä sitäkin kenenkään aisteille iloksi. Eli en kannata
rentouttavan ja stressiä poistavan kauneuden
hommaa voisi tehdä maisema-arvoja kunnioittaen.
murskausalueita.
vuoksi.

Kuntapalveluista sydäntäni lähellä ovat
vanhuspalvelut. Haluaisin saada
vanhustenhoitoon kokonaan uuden
näkökulman vielä ennen sotea. Puhun
arvokkaan vanhuuden puolesta. Kukin
kykyjensä ja jaksamisensa mukaan oman
elämänrytminsä säilyttäen.

Kuntalaisia tulee kuunnella jo
suunnitteluvaiheessa. Toivoisin, että kunkin
alueen kuntapäättäjillä olisi aikaa järjestää
vapaamuotoisia kohtaamisia oman
lähialueensa kuntalaisten kanssa, jotta juuri
sen alueen ongelmista ja toiveista tulisi
mahdollisimman tarkkaa tietoa päättäjien
päätösten tueksi.

Rinneaho,
Arja

Hyvä elinympäristö on semmoinen, jossa
luonnollakin on arvonsa. Kaikkea ei pidä
kaavoittaa asumiselle ja elinkeinoelämälle.
Myös luonto on vetovoimatekija ja itsessään
arvokas. Ja luonto tutkitusti tärkeä ihmisen
terveydelle

Toimin Greenpeacen ja WWF:n kuukausilahjoittajana, koska
haluan tukea niitä, jotka osaavat suojella luontoa maailman
isoilla kentillä. Suomen luonnonsuojeluliitto on niinikään saanut
minulta tukea. Allekirjoitan luontoa suojelevia adresseja ja
Metsää tuntevat ja siellä liikkuvat kuntalaiset aloitteita, olen tunnollinen kierrättäjä, poimin roskia maastosta,
saavat kernaasti tuoda ehdotuksia ja
ja luonnonsuojelulliset näkökulmat ohjaavat puheitani ja
mielipiteitä esille valtuutettujen ja
valintojani kuluttajana. Vihreänä varavaltuutettuna teknisen
viranomaisten tietoon. Pirkkalan kunnan
lautakunnan jäsenenä olen nostanut luontoarvoja esiin ja
metsäalueiden hoitosuunnitelmassa on
koettanut perehtyä pykäliin huolellisesti, jotta en ainakaan
mielestäni otettu huomioon metsien tila ja ikä, tietoisesti hyväksy mitään Pirkkalan luontoa tuhoavia
se on hyvä lähtökohta.
päätöksiä.

Taaporinvuoren alue on kyettävä suojelemaan. Tulee
säilyttää jälkipolvillekin Iso-Naistenjärvi ja sen
karpalorannat, Pehkusuo pitkospuineen, Kurikkakallion
mahtavat maisemat. Sitten Jasperinojan ainutlaatuinen
tervaleppäkorpi pitää säästää eläimistönsäkin tähden.
Loukonlahden rantamaastot ovat kotioveani lähimmät,
mutta yhtä lailla tärkeä on koko yli 50 -kilometrinen
rantaviivamme. Haikan vanhan kartanon puisto on tiiviin
asutuksen keskellä oikea pienen seikkailijan paratiisi.
Pitäisin Killon maisemallisesti arvokkaat pellot
sellaisinaan, jos se olisi enää mahdollista. Pirkkalankylä,
Sankila, Pappilanranta, Anian rantatien maisemat, kaikki
arvokkaita. Sikojoen kosteikko on hieno lintupaikka, sillä
on onneksi jo suojeluvaraus. Viherkäytäviä on
puolustettava; Killon vanhan metsän suojelu on erittäin
hyvä aikaansaannos – samalla periaatteella nyt
ahkerasti lisää suojelumerkintöjä kaavoihin!

luonnontilaisuuden mahdollistaminen,
oikeanlaisen luonnossa liikkumisen opastus

Lähiympäristön pitää olla terveellinen ja
turvallinen. Pirkkala säilyttää
vetovoimaisuutensa, jos täällä pystytään
säilyttämään myös lähiluonto, vaikka
työpaikkoja ja asuntoja kaavoitetaankin.
Hyvässä elinympäristössä pääsee helposti
liikkumaan kävellen, pyöräillen tai
joukkoliikenteellä ja se on turvallinen
kaikenikäisille kuntalaisille. Keskustan pitää
pysyä elävänä ja elinvoimaisena sekä
viihtyisänä kuntakeskuksena.

Taaporinvuori - Kurikkakallio on hieno
luontoalue. Olen käynyt siellä monta kertaa.
Hienoa, että Taaporinvuori sai
Luontohelmistatuksen! Alue on toiviolaisille
tärkeä ja vähitellen muutkin ovat löytämässä
sinne.

11.Mitä luontokohteita Pirkkalassa haluat säilyttää?

9.Mitä olet tähän mennessä tehnyt luonnon puolesta ja sen
hyväksi? Millainen on luonto-ansioluettelosi?

lasten ja nuorten elämänlaatua,syrjäytymisen kuulemalla
estäminen
kansalaisia,asiakasraadit,avoimmuus

Säilyttämällä palvelut ihmisen ulottuvilla,
esimerkiksi koulut, terveydenhuolto, julkinen
liikenne ja harrastusmahdollisuudet.

Kuoppa,
Mikko

10.Pyy julkaisi vuonna 2008 ’Pirkkalan
arvokkaat luonnonalueet’. Mitkä julkaisussa
olevista kohteista ovat jääneet tai jäämässä
rakentamisen jalkoihin?

8.Pirkkalaisessa on ollut silloin tällöin
yleisökirjoituksia lähimetsien hoidosta. Mitä
mieltä Sinä olet?

koiran kanssa käyn
metsässä,sienestän,marjastan

Taaporinvuori on itselleni läheinen (myös
maantieteellisesti) ulkoilukohde, jossa on
hieno liikkua eri vuodenaikoina. Mahtavaa
että alueen arvo on tunnustettu myös
laajemmalti.

Mäkelä, Satu

Turkia, Kirsti

3.Miten maakuntakaavan suuret tie- ja
yritysaluehankkeet vaikuttaisivat Pirkkalan
kehitykseen?

5. Mikä on henkilökohtainen suhteesi
luontoon? Liikutko luonnossa ja miten?
4.Mitä mieltä olet maakuntakaavassa olevista Tiedätkö ketkä käyttävät lähimetsiä? Mitä
kallioiden murskausalueista?
palveluita luonto tarjoaa Sinulle?

1.Mitä ajatuksia Sinulle valtuustoehdokkaana
tuo Taaporinvuori-Kurikkakallio Luontohelmi
mieleesi?

Pirkkalasta uhkaa tulla pelkkää tie- ja
teollisuusaluetta, jos luonnolle ei anneta arvoa.
Ristisrita on ilmeinen, kun toisaalta yritystonteista
saa rahaa esim. koulurakentamiseen. Pirkkalan
sijainti on ongelma: olemme keskellä
kasvukeskusta. Luontoalueiden suojeleminen olisi
helpompaa syrjäisemmällä alueella.

Kurikkakalliota ei voi tuhota.

Kurikkakallion ympärillä on punainen rinki
murkealueen merkkinä. Puskiaisten liittymä
(jos se joksus rakennetaan) Sääksjärvelle
merkitsee luontoyhteyden katkeamista IsoNaistenjärven ja Kurikkakallion välillä. On
pidettävä huolta, että yhteys säilyy, jos niin
ikävästi käy, että tie rakennetaan. Joka
tapauksessa Kurikkakallio tulee säilyttää
luontokohteena. Ja kallion ympärille on
jätettävä metsää. Tuhoisin vaihtoehto on se,
että oikaisun viereen rakennettaisiin yhdystie
ja yritystontteja.

Liikun luonnossa paljon. Tiedän, mistä
Pirkkalassa löytää kissankelloja ja missä
kasvaa tervaleppiä. Moni mustikka- ja
sienimaani on joutunut Pirkkalassa
rakentamisen alle, mutta edelleen syön viime
kesänä Pirkkalan alueelta keräämiäni
vadelmia, puolukoita ja mustikoita. Tiedän
myös, missä pähkinäpensaat ja kynäjalavat
kasvavat. Kurikkakalliolla voi kuulla käen
kukkuvat ja palokärjen halkkaavan puuta.
Karpaloita löytyy Iso-Naistenjärven rannasta
ja sammakot kurnuttavat siellä. Viime kesänä
näin pitkästä aikaa ritariperhosenkin IsoNaistenjärven rannalla.

Ihmisten osallistamisessa voisi toimia
paremmin. Asetan toivoni nyt
valtuustokauden alussa käyttöön otettavaan
valiokuntamalliin, jossa valtuutetut saavat
pohdittavakseen eri asioihin liittyviä
valmisteluun tulevia asioita.

Avoimuutta jo asioiden valmisteluvaiheessa.
Helppoja osallistumismahdollisuuksia.

Katso edellinen vastaus. Lisäksi eri puolilla
Pirkkalaa tapaamisia kuntalaisten kanssa eri
teemoilla. Erilaiset kyselytkin ovat hyvä tapa
saada tietoa kuntalaisilta.

nauttinut luonnosta ja sen antimista

En kaikkien tilaa tiedä, mutta läheltä itseäni
Toivion osayleiskaavan alueella on paljon
luontoa uhattuna.

Haluaisin että jokaisen kuntalaisen saavutettavissa on
jokin lähiluontokohde sekä kunnassa säilyisi myös
laajempia luontokokonaisuuksia ja monipuolisia
luontokohteita. Tärkein alue itselleni on Iso-Naistenjärvi
ja sen lähialueet.

Haikanvuori, Iso-Naistenjärven alue,
Taaporinvuori.

Kurikkakallion alueen ja Iso-Naistenjärven alueen sekä
Taaporinvuoren. Yhtenäinen, rikkomaton metsäalue
kehätien eteläpuolella olisi tärkeä kokonaisuus.

Myös lähimetsiä on hoidettava puut kasvavat
ja voivat muodostaa liikenteelle näköesteitä,
hakkuita tehtäessä on arvioitava hakkuun
jälkeisiä näkymiä, ei kaikkea pidä hakata pois. On parasta etten itse arvioi omaa toimintaani.

En muista tarkasti mitä kaikkea Pyyn 2008
julkaisemassa ohjelmassa oli, eikä minulla
nyt ole mahdollisuutta sitä tarkastaa.

Vielä olevia vapaita rantoja niitä ei pidä rakentaa, eikä
yksityistää

Tunnustan rehellisesti, etten juuri ole
Luonto-ansioluetteloni on varsin lyhyt. En vahingoita luontoa.
perehtynyt näihin kirjoituksiin. Tulen kuitenkin En metsästä enkä kalasta. Ihailen luonnon kauneutta ja kerään
varmasti niin tekemään jos tulen valituksi.
koirieni jätökset talteen.

Mikäli minusta riippuu arvokkaat
luonnonalueet saisivat jäädä rakentamiselta
rauhaan.

Minä en ole tuhoamassa luontokohteita Pirkkalassa.
Puolustan vaihtoehtoisia ratkaisuja jos sellaisia
esitetään.

Mielestäni lähimetsiä ei tarvitse liikaa hoitaa.
Luonnos monimuotoisuus toteutuu
paremmin, kun ei liikaa hoideta.

Luonto-ansioluetteloni on melko ohut, mutta yritän
käyttää joukkoliikennettä, liikkua mahdollisimman paljon
pyöräillen tai kävellen. Luonnollisesti perheessä kierrätetään ja
lajitellaan kaikki jäte ja ostopäätöksissä mietitään kestävää
kehitystä ja jätteen määrää.

Nyt eniten huolettaa Jasperinojan kohtalo,
kun tie on jo rakennettu yritysalueelta kohti
ohitustietä. Tie katkaiseen
Olen kulkenut polkupyörällä eri puolilla Pirkkalaa. Olen liikkunut ulkoilureittiyhteyden kaasulinjalle.
Pirkkalan metsissä. Olen ollut vaikuttamassa siihen, että
Kurikkakallio on vaarassa ja Toivion uusi
Vihreiden vaaliteemoissa on vahvasti esillä varsinkin
asuinalue uhkaa tulla liian lähelle Isoluontoyhteys Toiviosta Kurikkakalliolle ja edelleen PirkkalaNaistenjärveä. Yhdystie on suunnitteilla Toivin
seuran luontopolkua pitkin kaasulinjalle. Olen opettajana
koulun takaa. Tämä katkaisi koululaisten
ohjannut lapsia luonnon havainnointiin.
suoran yhteyden metsään.

Haluan säilyttää erityisesti Taaporinvuori- IsoNaistenjärvi- Kurikkakallioyhteyden ja Pirkkala-seuran
polun ja riittävän leveän metsäväylän niiden ympärillä. Ne
ovat tulevalla valtuustokaudella eniten uhanalaisia.
Samoin terveleppäkosteikko Jasperinojan tienoilla olisi
tärkeä saada säilymään.

