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Nokian kaupungin kysely koskien elinympäristöohjelmaa 27.4.2022

LAUSUNTO ELINYMPÄRISTÖOHJELMAN KYSELYYN
Tottijärvi-Seura ry:n (yhdistys) sääntöihin kirjattu tarkoitus on mm. Tottijärven asukkaiden
viihtyvyyden lisääminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen. Laadin lausunnon Nokian
kaupungin kyselyyn yhdistyksen tavoitteen näkökulmasta. Jotta yhdistys voisi tuoda esiin kylän
asukkaiden näkemyksiä, yhdistyksen lausunnon laatimiseksi kysyin Tottijärven Facebook-ryhmässä
asukkaiden ja kesäasukkaiden ajatuksia teemasta, millainen on kestävä, turvallinen, terveellinen ja
viihtyisä Nokia. Yhdistyksen näkökulman kannalta arvioin sitä, millainen on kestävä, turvallinen,
terveellinen ja viihtyisä Tottijärvi.
Tottijärveläiset toivat kannanotoissaan esiin erityisesti turvallisuuteen liittyviä näkökulmia.
Turvallisuuteen liittyvillä näkökulmilla on suora yhteys myös ekologisiin ja ympäristönäkökulmiin.
Tottijärvellä on pyritty jo pitkään mm. valtuuston kautta viemään teiden turvallisuusasiaa
eteenpäin. Tämä asia nousee myös elinympäristön turvallisuuden kannalta keskeiseksi asukkaiden
huoleksi. Sekä ympäristön hyvinvointia että turvallisuutta edistäisi erityisesti kevyenliikenteen
väylät, joita pitkin pääsisi pyöräillen Tottijärveltä Nokialle asti. Samoin pyöräily Tottijärventiellä ja
Vesilahdentiellä lisääntyisi huomattavasti autoilun sijaan, jos rakennettaisi kevyenliikenteen väylä
tai edes levennettäisi pientareita. Tämä parantaisi myös mm. kouluun tai harrastuksiin
pyöräilevien lasten turvallisuutta. Tottijärvellä on paljon Nokialla töissä käyviä, joista monet
todennäköisesti olisivat valmiita taittamaan työmatkan pyörällä, jos se olisi turvallista. Myös moni
Nokialta mökillä Tottijärvellä käyvä voisi mielellään vaihtaa kesällä auton polkupyörään, jos se olisi
käytännössä turvallinen vaihtoehto. Nykyinen Turuntie on erittäin vaarallinen pyöräilijälle.
Kylän asukkaiden kannanotoissa nostettiin esille vaatimus tasapuolisesta maantieteellisestä
kohtelusta palvelujen suhteen. Näkökulma liittyy kestävään ja viihtyisään elinympäristöön. Jos
palvelut ovat lähellä, ei tarvitse matkustaa autolla kaupunkiin. Kaupungin tulee erityisesti suojella
maaseudulla vielä olevia palveluita, kuten koulua, päiväkotia ja kirjastoauton palveluita. Ne
pitävät yllä seudun elinvoimaa ja siten hyvinvointia ja viihtyisyyttä.
Kunnallistekniikka tulisi laajentaa muuallekin kuin keskittymiin, ja tonttikaavaa tulisi avata
nopeammin myyntiin. Tottijärvellä on tällä hetkellä paljon kysyntää, ja tähän potentiaaliin
kannattaisi kaupungissa sijoittaa. Ihmiset haluavat tutkimusten mukaan ja koronan seurauksena
entistä enemmän asua väljemmin, koska etätyö on lisääntynyt eikä asumisen sijainti ole enää
keskiössä siten kuin ennen. Kuten eräs asukas totesi: ”Kestävä Nokia ylläpitää kyliänsä ja niiden
palveluntarjontaa sen mukaan, kun ”kauppa käy” ja käyhän se täällä meillä.”
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Kylän elinympäristön viihtyvyyteen vaikuttaa myös harrastustilojen ja yhdistysten
toimintamahdollisuuksien tukeminen. Nokian kaupungilta on jätetty toistuvasti vastaamatta
yhdistyksemme edustajien kyselyihin, jotka koskevat kylälle historiallisesti ja toiminnallisesti
tärkeän Kyläpirtin (entinen terveystalo) kohtaloa. Rakennus on ainutlaatuinen osa kylän historiaa
ja olisi myös nykyisyyttä, mutta kaupungin vähättelevä ja välinpitämätön asenne rakennusta ja sen
merkitystä kohtaan on pöyristyttävä. Rakennuksen potentiaali olisi mahdollista valjastaa
tukemaan Tottijärven viihtyisyyttä ja elinvoimaa entisestään, jos kaupungilla olisi kiinnostusta edes
vastata yhdistyksen viesteihin aiheeseen liittyen ja lähteä yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa
etsimään ratkaisua, miten rakennuksen kunnostamista voitaisi rahoittaa ilman, että siitä syntyisi
kaupungille kovin suuria kustannuksia. Tällä hetkellä arvokas suojeltu rakennus lahoaa paikalleen.
Se lienee kaupungin tarkoituskin. Tämä on kylän yhdistysten ja asukkaiden kannalta merkittävä
viihtyisyyden osatekijä.
Yhteenvetona totean, että tieliikenteen turvallisuuden parantaminen erityisesti kevyenliikenteen
turvallisuutta edistämällä on koko Nokian kaupungin matkailun ja ekologisen julkisuuskuvan
edistämistä. Tottijärvi on kaunis, järviä täynnä oleva maaseutu, jolla on valtava vetovoima ja
paljon potentiaalia matkailun edistämisen ja uusien asukkaiden hankkimisen kannalta. Tällaisen
potentiaalin käyttäminen tulisi olla Nokian yksi strateginen painopiste. Se edellyttää, että tällaisen
alueen viihtyisyyteen ja elinvoimaan satsataan turvaamalla nykyiset palvelut ja ottamalla
maaseutu tosissaan. Tottijärvi-Seura ei myöskään koe kaupungin yhteistyökykyä ja elinympäristön
edistämispyrkimyksiä kovin vakuuttavana, ellei kaupunki ota tosissaan myös yhdistyksen
yhteydenottopyyntöjä koskien tottijärveläisille osana niiden elinympäristön historiaa kuuluvaa
Kyläpirttiä.
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