PARTOLAN

OSAYLEISKAAVA
Osallistumis- ja arviointi
suunnitelman
palauteraportti

PARTOLA

OAS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
nähtävillä 6.11. - 9.12.2019 palautteen
saamista varten
Samalla järjestettiin verkkopohjainen
avoin kysely kaavan tavoitteista
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
saatiin 8 kirjallista palautetta
(lausuntoa/mielipidettä)
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Lausunnot ja
mielipiteet

PIRKANMAAN LIITTO
• Pirkanmaan liitto katsoo, että kaavatyön
tavoitteet omaleimaisen ja vetovoimaisen
alueen luomiseksi ovat linjassa Pirkanmaan
maakuntakaavan sisältötavoitteiden ja
suunnitteluratkaisujen ja että kanssa,
osayleiskaavatyöllä voidaan edistää
Pirkanmaan strategisen maakuntakaavan
2040 toteutumista.

• Liikennejärjestelmän toimivuuden
takaamiseksi tiivis kuntayhteistyö sekä
yhteistyö myös tienpitäjän kanssa on
tärkeää. Raitiotien laajentuminen Pirkkalaan
on liikenteellisesti merkittävä lähtökohta
Partolan suunnittelussa, joka tulee
liityntätarpeineen (erityisesti jalankulku ja
pyöräily) ottaa suunnittelussa huomioon.

• Pirkanmaan liitto näkee hyvänä, että nyt
käynnistetty Partolan alueen yleiskaavatyö
tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiselle
keskustelulle alueen tulevaisuudesta ja
nivoutumisesta koko Pirkkalan kuntaa
koskevan strategisen yleiskaavan
tavoitteisiin ja suunnitteluun.

• Pirkanmaan liitto näkee tärkeänä, että
osayleiskaavatyössä varmistetaan
maakuntakaavan määräysten sisällön
välittyminen myös yksityiskohtaisempaan
maankäytönsuunnitteluun.
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TAMPERE
• Tärkeää tunnistaa kuntarajojen ylittävät
vaikutukset yhdyskuntarakenteen
toiminnallisella tasolla, mutta myös
teknisten toteutusratkaisujen osalta.
• Osayleiskaavan vahvana ohjausvaikutuksena
tulee kuitenkin olla asuntorakentamisen
lisäksi se, että alueelle syntyy toimitilaa
julkisia ja yksityisiä palveluja sekä
työpaikkarakentamista varten.
• Huomioitava seudullinen pyöräilyn pääreitti
• Kävelyä ja pyöräilyä tulisi käsitellä omina
kulkumuotoinaan ja varmistaa niiden
käytettävyys ja houkuttelevuus alueen
rakenteen, liikkumisympäristön ja
yksityiskohtien suunnittelussa.
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• Pysäköintiselvityksessä tulee huomioida
myös liityntäpysäköinti ja pyöräpysäköinti.
• Joukkoliikenteen vaihtoterminaalin vaatima
tilavaraus tulee huomioida suunnittelussa
sekä yhteys Tampereen puoleiselle
Lakalaivan tulevalle uudelle henkilöliikenteen asemalle
• Myös hulevesien laadunhallinta.
• Alueen suunnittelussa tulee huomioida
Härmälänojan arvo luonto- ja
virkistysarvojen näkökulmasta sekä
ekologisen yhteydenjatkuvuus.

PIRKKALA-SEURA RY

MAAKUNTAMUSEO

• palveluihin, viihtyisyyteen, esteettömyyteen
ja turvallisuuteen panostettava

• ei valtakunnallisissa tai maakunnallisissa
inventoinneissa merkittäviksi todettuja
rakennetun ympäristön tai maiseman
arvoalueita

• puoltaa alueen rakennusoikeuden
voimakastakin lisäämistä, mikäli se
mahdollistaa viihtyisyyttä lisäävien
ratkaisujen, kuten laadukkaampien
julkisivujen, kävelysiltojen, pienten puistojen
ja pysäköintilaitosten
• puistoalueita, joista luonteva yhteys
liiketiloihin
• Partolan vihreäksi keitaaksi ja paikaksi, missä
voi viivähtää ostoksilla käynnin lomassa tai
jonne tullaan vain virkistäytymään
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• rakennuskannan iän perusteella ei ole
tarpeen laatia erillistä rakennetun
ympäristön inventointia.
• suunnittelualueen välittömässä
läheisyydessä olevien arvokkaiden kohteiden
tiedot on syytä lisätä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan.
• kaavahankkeeseen liittyen tulee suorittaa
MRL 9 §:n mukaisesti arkeologinen
inventointi, jossa otetaan huomioon sekä
kiinteät muinaisjäännökset että muut
kulttuuriperintökohteet.

Pirkkalan ympäristöyhdistys ry.

Pirkkalan omakotiyhdistykset

• Kaupoille pitää päästä turvallisesti ilman
yksityisautoa. Näemme sen tämän kaavan
suureksi haasteeksi ja myös
Mahdollisuudeksi, edellyttää
kevyenliikenteen uudelleen suunnittelua

• Toimivan yhdyskunnan ja kestävän
liikkumisen osalta luoda edellytykset
vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle
yhdyskuntakehitykselle sekä vahvistaa
yhdyskuntarakenteen eheyttä

• hyvät polkureitit kohti VT3:n eteläpuolen
metsäalueen luontoreittejä.

• Luonnonperinnön arvojen turvaamista sekä
virkistysalueiden riittävyyden.

• Bauhausin ja Motonetin välissä on
kosteikkoalue, joka on tärkeä lajien
verkostoissa turvaamaan luonnon
monimuotoisuuden

• Alueella olevat viheralueet ja -yhteydet on
tärkeää säilyttää toimivina, esimerkiksi
Härmälänojan viheryhteys.

• Kosteikosta tulisi kaavoituksen yhteydessä
tehdä luontokartoitus ja sen mahdollinen
hyödyntäminen osana hulevesien hallintaa ja
puhdistamista tulisi selvittää.
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MIELIPITEITÄ YKSITYSIHENKILÖILTÄ 2 KPL
• Toivottiin uimahallia, Partolakeskus – Härmälänoja
säilyttämistä luonnontilaisena, yhtenäisiä kävelyteitä,
maisemointeja
• Kulttuurikeskittymä, jossa voisi pitää erilaisia teatteriesityksiä,
- kursseja ja – työpajoja
• Galleriatilaa näyttelyille
VANHUSNEUVOSTO 28.11.2019
• Ei lausuttavaa kaavasta
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Verkkokysely

KARTTAPOHJAINEN KYSELY
Partolan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävillä olon
yhteydessä järjestetty kysely on osa
osayleiskaavan aloitusvaiheen
selvityksiä.
Alueen asukkaille ja muille toimijoille
suunnattu kysely pohjautuu
osayleiskaavan tavoitteiden arviointiin,
mutta samalla kerättiin osallisten
tavoitteita ja kehittämisideoita. Kysely
toteutettiin verkossa karttapohjaisella
e-haravalla.
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Vastaajat pystyivät lisäämään
kommenttinsa paikkatietopohjaiselle
kartalle, arvioimaan väittämiä ja
antamaan lisäksi vapaata palautetta.
Kysely oli avoinna aikavälillä 6.11. 9.12.2019.
Kyselyyn vastasi yhteensä 160
vastaajaa. Saatujen vastausten määrä
osoittaa, että alueella on paljon
kiinnostusta alueeseen ja sen
kehittämiseen.
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Laadukas ja monipuolinen
ympäristö
Millainen on laadukas ja monipuolinen
ympäristö?
Tavoitteena on kehittää aluetta monipuoliseksi työn, kaupan,
palveluiden, vapaa-ajan ja asumisen alueeksi. Rakenteessa
edistetään toimintojen monipuolisuutta sekä kestävän ja
viihtyisän kaupunkiympäristön muodostumista. Tavoitteena on
edistää aluerakennetta, joka tukee luonnonvarojen ja maaalueiden kestävää hallintaa ja käyttöä. Resurssitehokkuudella
lisätään alueen elinvoimaisuutta ja ympäristön kestävyyttä.
Toimivayhdyskuntarakenne on merkittävä keino vähentää
liikkumisen tarvetta ja sitä kautta myös hillitä ilmastonmuutosta.
Samalla toimivalla yhdyskuntarakenteella edistetään rakennetun
ympäristön laatua ja ihmisten arjen sujuvuutta.

Verkkokyselyssä oli aihealueesta väittämiä, joita
verkkokyselyyn vastanneet arvioivat asteikolla:
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

Laadukas ja monipuolinen
ympäristö VÄITTÄMÄT
NYKYTILA

Hyvä rakennettu julkinen ulkotila toimii myös
miellyttävänä oleskeluympäristönä (kadut, aukiot,
puistot)
Viihtyisää jalankulkuympäristöä tulisi kehittää jopa
maanpäällisten parkkipaikkojen kustannuksella

Partolan kaupallisen palvelun alue on viihtyisää
ympäristöä
Pakkalankulman pientaloalue on viihtyisää ympäristöä
TULEVAISUUS (Kysymykset kohdistuvat kaupallisen

Alueen luonnonmonimuotoisuutta tulee lisätä
uudentyyppisillä viherrakenteilla mm.
hulevesikosteikkojen avulla

palvelun keskittymään)

Härmälänojaa tulee kehittää enemmän luonnon
kuin asutuksen ehdoilla

Täydennysrakentaminen lisää alueen elävyyttä ja
elinvoimaisuutta (lisää asukkaita ja palveluita) sekä luo
mahdollisuuksia rakennetun ympäristön laadun
kohottamiseen

Vapaa palaute: Mitä monipuolinen ja laadukas
kaupunkiympäristö Partolassa tarkoittaa?

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Laadukas ja monipuolinen ympäristö

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Partolan kaupallisen palvelun alue on
viihtyisää ympäristöä

17 %

Pakkalankulman pientaloalue on viihtyisää
ympäristöä

4%

6%

33 %

3%

16 %

25 %

38 %
8%

Täysin samaa mieltä

50 %

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Laadukas ja monipuolinen ympäristö

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Täydennysrakentaminen lisää alueen elävyyttä ja
elinvoimaisuutta (lisää asukkaita ja palveluita) sekä luo
mahdollisuuksia rakennetun ympäristön laadun
kohottamiseen

Hyvä rakennettu julkinen ulkotila toimii myös
miellyttävänä oleskeluympäristönä (kadut, aukiot,
puistot)
7%

7%

6%

12 %

4%

33 %

49 %

12 %

34 %
36 %

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Laadukas ja monipuolinen ympäristö

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Viihtyisää jalankulkuympäristöä tulisi
kehittää jopa maanpäällisten
parkkipaikkojen kustannuksella

Alueen luonnonmonimuotoisuutta tulee
lisätä uudentyyppisillä viherrakenteilla
mm. hulevesikosteikkojen avulla

Härmälänojaa tulee kehittää
enemmän luonnon kuin asutuksen
ehdoilla

5%

11 %

10 %

11 %
10 %
37 %

17 %

36 %

38 %

20 %

17 %

12 %

23 %

Täysin samaa mieltä

26 %

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

27 %

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Vapaa palaute: Mitä monipuolinen ja laadukas kaupunkiympäristö Partolassa tarkoittaa?
levähdyspaikkoja

viihtyisämmäksi

istutettu niitty

hyvät kävely- ja pyöräilyreiti

sekoittunut rakenne

luontoa
kaunista arkkitehtuuria
automarketalue

yllätyksellisyyttä

kahviloita

kaupunkimaista

maaseutumainen
kahvila
Lähipalvelut

elävää kauppatoimintaa

luonnollinen ympäristö

siisti ympäristö

puistokatuja

joustava liikenne
kauppakeskus
kulttuuri
viihtyisä
parkkipaikkoja
nykyisen kaltaisena
Sujuvaa asiointia
ruma ja masentava
väljyyttä
laadukas kaupunkiympäristö

vesielementtejä

edullista joukkoliikennettä
kaupunkimainen rakenne
historiaa
vireitä kauppoja

alueellinen palvelukeskus

kaunis ympäristö
oleskelualueita tori
korkeasti rakennettua
ratikka
rumia

ei kaupungistumista

viihtyisyyttä

aukio

nähtävyyksiä

puistoja

riittävästi parkkipaikkoja
kaunis
oleskelualueita viheralueita

ihmispainotteinen ympäristö

maanalaiset parkkipaikata

Tarpeellisia kauppoja

turvallinen

liikuntapaikkoja

asuin-ja palveluympäristöä
rauhallista asuinympäristöä
urheilukenttiä

siistit julkisivut
laadukas ympäristö

luonto

helppo henkilöautoliikenne

viihtyvyys

kulttuuria

hyvä joukkoliikenne

ei avointa peltoa

sujuvat liikenneyhteydet
viheralueita
sujuva

monipuoliset palvelut
avo-ostoskeskus

urheilu-ja harrastustiloja

hyvä saavutettavuus

toimivia liikennejärjestelyjä

tiiviistä

viherrakentamista
Turvalliset kulkureitit,

laadukkaat palvelut

kaunista ympäristöä

elävyyttä

voimaperäistä maankäyttöä

puisto

Monipuoliset ja laadukkaat
palvelut

urbaania rakentamista

Toimivat kävelyn ja
pyöräilyreitit

tehokasta

kävely- ja pyöräilyreitit
vähemmän yksityisautoja
monimuotoista luontoa

ei kaupunki

Virkistysalueita ja
viherrakenteita

väljä asuinympäristö

Laadukas ympäristö ja
rakentaminen

kauppakeskittymä
maaseutukunta

Asumisen, kaupan,
palveluiden ja virkistysalueiden tasapaino

parempi kaupan keskittymä!

Vapaassa palautteessa tuli
runsaasti kehitysideoita.
Muutama nosto:
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Liikenne
Kestävä liikkuminen
Tavoitteena on kehittää yhdyskuntarakennetta kohti kestäviä
kulkumuotoja. Joukkoliikenteelle, jalankululle ja pyöräilylle
mahdollistettava toimivia, turvallisia ja laadukkaita
liikkumisympäristöjä. Alueella varaudutaan
kaupunkiraitioliikenteeseen ja tavoitteena on, että
tulevaisuudessa Partolan aluekeskuksen vetovoima ja
saavutettavuus tulevat kasvamaan entisestään raitiotien myötä.

Verkkokyselyssä oli aihealueesta väittämiä, joita
verkkokyselyyn vastanneet arvioivat asteikolla:
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

Liikenne

VÄITTÄMÄT

Henkilöautoliikenteen toimivuutta ja yhteyksiä
tulee parantaa

NYKYTILA
Alue on hyvin saavutettavissa kävellen ja pyöräillen
Alue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä
Alue on hyvin saavutettavissa henkilöautolla
TULEVAISUUS
Jalankululle ja pyöräilylle tulee rakentaa toimivia,
turvallisia ja laadukkaita liikkumisympäristöjä
Alueella tulee olla hyvin toimiva säännöllinen
joukkoliikenne
Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Liityntäpysäköintipaikkoja tarvitaan
joukkoliikennepysäkkien läheisyyteen
Partolaa tulisi kehittää kävelypainotteiseksi
keskustaksi mm. katutilojen, aukioiden ja
viherrakenteiden avulla
Raitiotie edistää viihtyisän ja toimivan
kaupunkiympäristön syntyä
Vapaa palaute: Miten mahdollinen raitiotie
muuttaa mielestäsi alueen identiteettiä ja
vetovoimaa?

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Liikenne

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin
Alue on hyvin saavutettavissa

henkilöautolla

joukkoliikenteellä
2%2%
9%

2%

17 %

2%

22 %

Vastaajista noin 70%
eniten käyttämä
liikkumistapa on
henkilöauto

28 %
28 %

11 %
54 %

7%
33 %

41 %
42 %

kävellen ja
pyöräillen

Täysin samaa mieltä

Julkista liikennettä
pääsääntöisesti
käyttävien osuus on
noin 13%

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Liikenne

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Jalankululle ja pyöräilylle tulee rakentaa
toimivia, turvallisia ja laadukkaita
liikkumisympäristöjä
5%

Alueella tulee olla hyvin toimiva
säännöllinen joukkoliikenne

5%

6%

Henkilöautoliikenteen toimivuutta ja
yhteyksiä tulee parantaa

4%

9%

4%

5%

20 %

18 %

26 %

25 %
59 %

61 %
21 %

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

32 %

Liikenne

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Liityntäpysäköintipaikkoja
tarvitaan joukkoliikennepysäkkien
läheisyyteen

Partolaa tulisi kehittää kävelypainoitteiseksi
keskustaksi mm. katutilojen, aukioiden ja
viherrakenteiden avulla

7%

Raitiotie edistää viihtyisän ja
toimivan kaupunkiympäristön
syntyä

11 %

14 %

22 %
30 %

19 %

10 %

21 %

41 %

14 %
20 %

32 %

13 %
25 %

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

21 %

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Vapaa palaute: Miten mahdollinen raitiotie muuttaa mielestäsi alueen identiteettiä ja vetovoimaa?
Vapaasta palautteessa tuli
runsaasti kehitysideoita.
Muutama nosto:
Raitiotie parantaa
saavutettavuutta
Ratikkaa ei tarvita
Kävelykeskusta
Muuttaa aluetta
kaupunkimaisemmaksi ja
nostaa imagoa
Raitiotie lisää vetovoimaa
Liian kallis vetovoimatekijä

Palvelut ja elinkeinoelämä
Palveluiden, työpaikkojen ja elinkeinoelämän
kehittymisen edellytykset
Tavoitteena on luoda toimintaedellytykset elinkeinoelämän
kehittymiselle sekä luoda elinkeinoelämän kannalta kestävää
aluerakennetta lain uusien tavoitteiden mukaisesti.
Tavoitteena on, että alueen vetovoima paranee yksityisten
palveluntarjoajien ja yritysten näkökulmasta. Alue tulisi
olemaan tulevaisuudessa merkittävä Pirkkalan kunnan
kaupallisten palveluiden ja asumisen alue maakuntakaava
2040:n mukaisesti. Tavoitteena on omaleimainen, hyvin
tunnettu ja vetovoimainen alue.

Verkkokyselyssä oli aihealueesta väittämiä, joita
verkkokyselyyn vastanneet arvioivat asteikolla:
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

Palvelut ja elinkeinoelämä
VÄITTÄMÄT
NYKYTILA
Alue on houkutteleva kaupallisten palveluiden alue
Alue on houkutteleva työpaikka-alue

Aluetta tulisi kehittää kohti sekoittunutta
hybridirakennetta, joissa liiketilat, toimistot,
asuminen ja erilaiset yksityiset ja julkiset palvelut
muodostavat yhtenäisen kaupunkitilan

Alue on houkutteleva vapaa-ajan alue

Alueen palvelurakennetta tulisi monipuolistaa mm.
kulttuuripalveluiden osalta

TULEVAISUUS

Kehätien varsi on elinkeinoelämän kannalta
sopivinta aluetta

Palvelut on hyvä sijaita lähellä asutusta
Kaupalliset palvelut tulisi keskittää suurempaan
kauppakeskusmaiseen yksikköön
Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Vapaa palaute: Miten elinkeinoelämän toiminta
edellytyksiä voitaisiin parantaa alueella?
Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Palvelut ja elinkeinoelämä

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Alue on houkutteleva kaupallisten
palveluiden alue

8%

Alue on houkutteleva
työpaikka-alue

3%

4%
28 %

8%

Alue on houkutteleva
vapaa-ajan alue

16 %

18 %

6%

17 %
21 %

29 %

32 %

16 %
41 %

53 %

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Palvelut ja elinkeinoelämä

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Aluetta tulisi kehittää kohti sekoittunutta
Palvelut on hyvä sijaita lähellä hybridirakennetta, joissa liiketilat, toimistot,
asuminen ja erilaiset yksityiset ja julkiset palvelut
asutusta
muodostavat yhtenäisen kaupunkitilan.

Kaupalliset palvelut tulisi keskittää
suurempaan kauppakeskusmaiseen
yksikköön

12 %

4%4%

14 %

8%

14 %

38 %

16 %

21 %

51 %

30 %
9%

33 %

21 %

25 %

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Palvelut ja elinkeinoelämä

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Alueen palvelurakennetta tulisi
monipuolistaa mm.
kulttuuripalveluiden osalta

Kehätien varsi on elinkeinoelämän
kannalta sopivinta aluetta

7%

6%
32 %

20 %

18 %

3%

40 %

17 %
24 %

Täysin samaa mieltä

33 %

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Vapaa palaute: Miten elinkeinoelämän toiminta edellytyksiä voitaisiin parantaa alueella?
Vapaasta palautteessa tuli
runsaasti kehitysideoita.
Muutama nosto:
Asumista ja palveluja lisää
Urheiluliike
Kulttuurirakentamista ja
uimahalli
Pieniä liiketiloja
Palvelut kuuluvat Suupalle
Viihtyisyyden lisääminen

Kestävä ympäristö
Kestävän ympäristön tavoitteet
Pirkkalan kunta liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) verkostoon 2019. Hinku-verkoston päätavoitteena on
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla
vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä.
Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Verkkokyselyssä oli aihealueesta väittämiä, joita
verkkokyselyyn vastanneet arvioivat asteikolla:
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kestävä ympäristö
VÄITTÄMÄT
Alueen rakentaminen sekoittuneena asumisen ja
palvelujen alueena tukee asetettuja Hinkutavoitteita

Alueen suunnittelussa tulee pyrkiä ympäristön
kannalta kestäviin ratkaisuihin, vaikka ne
aiheuttaisivat lisäkustannuksia

Tehokas ja tiivis rakentaminen tukee
luonnonvarojen ja maa-alueiden kestävää hallintaa
ja käyttöä

Kestävien kulkumuotoja (joukkoliikenne, pyöräily ja
kävely) voidaan edistää henkilöautoliikenteen
kustannuksella
Vapaa palaute: Minkälaisia kestävän kehityksen
ratkaisuja alueella tulisi edistää?

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Kestävä ympäristö

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Alueen rakentaminen sekoittuneena asumisen
ja palvelujen alueena tukee asetettuja Hinkutavoitteita

7%

Tehokas ja tiivis rakentaminen tukee
luonnonvarojen ja maa-alueiden kestävää
hallintaa ja käyttöä

5%

11 %
28 %

29 %

9%

23 %

40 %
20 %

28 %

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Kestävä ympäristö

PARTOLA

OSAYLEISKAAVA

Verkkokyselyn väittämät joita arvioitiin

Alueen suunnittelussa tulee pyrkiä ympäristön
kannalta kestäviin ratkaisuihin, vaikka ne
aiheuttaisivat lisäkustannuksia.

Kestävien kulkumuotoja (joukkoliikenne,
pyöräily ja kävely) voidaan edistää
henkilöautoliikenteen kustannuksella

7%
20 %

9%
9%

42 %

Vastaajista noin 70%
eniten käyttämä
liikkumistapa on
henkilöauto

33 %

Täysin samaa mieltä

40 %
14 %

9%
17 %

Samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Eri mieltä

Täysin eri mieltä

Vapaa palaute: Minkälaisia kestävän kehityksen ratkaisuja alueella tulisi edistää?
Vapaasta palautteessa tuli
runsaasti kehitysideoita.
Muutama nosto:
Asumista alueelle
Ei saa haitata autoilua,
sujuvoitetaan liikennettä
Edistettävä kävelyä ja
pyöräilyä
Kehitetään
kierrätysmahdollisuuksia
Keskitetty autopysäköinti
Viherrakennetta
Raitiotie

Vapaa palaute
Vapaasta palautteessa tuli
runsaasti kehitysideoita.
Muutama nosto:
Ei rampauteta toimivaa
kauppakeskusta
Ei pelkästään jalankulkijoiden
ehdolla
Yhteistyötä messukeskuksen
kanssa
Ei suuruuden hulluja hankkeita
Hyvä että aluetta kehitetään

