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Jouko Hillukka

Etela-Pirkkalan asutt amisen v aiheita
Jiiiikauden jiilkeen Etela-Pirkkala, kuten koko
Pirkanmaakin, oli vahvan veden peitossa. Vain
Haikanvuoren yksiniiinen huippu oli vedenpinnan
yliipuolella. Pohjoisessa siinteli muutama pieni
saari ja kauempanavalkoinen jiiiieriimaa. Mutta
maa kohosi vedestii nopeasti, parissavuosituhannessalikimain nykyisen nii,koiseksija valmiiksi ihmisten tulla. He tulivat
Sulavan mannerjaAtikonreunaa kiersi ihmisasutuksenpiiri, joka valtasi veden alta vapautuvan rannan. He olivat hylkeenpyytiijiii, kalastajia
ja linnustajia. Kauempana mantereellametslistettiin mammutteja,pohjoisessahirvieltiimiii. Ihmiset
saapuivatLahden seudulle,vain runsaansadankilometrin piiiihiin Pirkkalasta,yli l0 000 vuotta sitten. Tuolloin oli vielii katkeamaton vesiyhteys
Pirkkalaan merenrannalleja pian harjuja myoten
miltei yhtajaksoinenmaayhteyskin.Miksi ei olisi
tultu?
Luonnonolot olivat kivikaudella yhtiiliiiset koko nykyisen Pirkanmaan alueella, mutta asuttaminen vaihteli jopa tuhansia wosia eri osien viilillii.
Ensin vallattiin parhaat asuinpaikat.Vaikka metsiistiijii-kalastajatvaihtoivat leiripaikkaa hyvinkin
usein, ehk0 parikin kertaa vuodessa, saattoi perhekunnalla tai suvulla olla oma reviirinsi. ehkd
nykyisen pitajan kokoinen metsastys-ja kalastusalue.Nykyisen Pirkkalan alueellatunnetaan 17 kivikautista asuinpaikkaa. Ne sijaitsevat Pyhiijiirven
lahtienja niemienrannoilla tai Pyhiijiirven saarissa
korkeudella 85-86 metriii meren pinnan yliipuolella ja 80-81 metriii mpy. Veden korkeus on todenniik0isestivaihdellut.' Nykyinen veden keskikorkeuson77,2 m mpy.

Kivikauden aikaiset esineet on ldydetty Pyhiijiirven ranta-alueelta.Ne ovat piidasiassakivikirveita ja -talttoja. Loytojen perusteellavoi piiiitella, etta koko rantaa on tuolloin, ainakin jossain
vaiheessa, kiiytetty asuinpaikkana tai pyyntialueena. Saarista loydetyt asuinpaikat ovat mielenkiintoisia. Esimerkiksi Isosaaren asuinpaikan
arvoon vaikuttaa se, ettd liihiymptiristostii, Nokialta, Tampereeltatai Vesilahden puolelta ei ole
toistaiseksi loydetty yhtli paljon kiiytettyii asuinpaikkaa samalta ajalta.2

Miksitdnnetultiin?
Tuskinpa kivikauden asukastuli tiinne pelkiisttiiin
luornonkauneutta katselemaan.vaikka valitsikin
usein hienoimmat rantapaikat. Asuinpaikan miiiiriisi harjoitettu elinkeino, merellisenii aikana hylkeenpyynti, myclhemmin kalastus ja vesilintujen
metsastys.Hylkeiden siirtyessii kauemmaksi merelle ja jiiisemmiille pohjanlahdelle jiii sisiimaan
asukkaiden elinkeinoksi kertiily, metsiistysja kalastus.
Kun tutustuu tuon ajan asuinpaikkoihin maastossa, huomaa valinnan tarkoituksenmukaisuuden. Jokainen asuinpaikka sijaitseejokisuussa tai
jarveen laskevanpuron laheisyydess6- siis hyviin
kalapaikanja linnustoalueentuntumassa.Kesailla
asuttiin saaressatai viileiissii niemessii, talvella
suojaisessarinteessti.Vesi oli hyvii kulkutie kesiit
talvet. Rannat olivat saaliseldintenkinsuosiossa.
Pirkkalan alueella on Pyhajarven lisiiksi lukuisia
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pieniii jiirviii ja isoja ja pieniii puroja, joiden viilimaastot ovat edelleenriistan suosimiapaikhoja.

Monet myohemmiit tutkijat ovat hyviiksyneet
Porthanin ajatuksen, ainakin piiiiosin, mm. Yrjo
Koskinen ja Jalmari Jaakkola.3
Pirkkala-nimen aikaisempi muoto Birkala tai
Birckala ja niiistti johdettu termi birk on katsottu
kuuluvan kauppaoikeuteen, joka keskiajalla
myonnettiin kauppapaikalle.o On oletettu, etta
niiille seuduille on muuttanut jopa pysyviisti asumaan vieraskielistii viiestoii, jotka ovat olleet
kauppiaita.Heidiin tiedetbdnkayneenkauppaa satakuntalaistenkanssajo 1000- ja llO0Juvuilla
kristinusko suojanaan.Seppo Suvanto on laatinut
artikkelin "Pirkkalan saksat", jossa on Pirkkalan
hallintopitajan alueelta poimittu kolmisenkymmentii saksalaisperliistlihenkilonime?i.Nykyisen
Pirkkalan alueelta niita loytyy vain kolme.'
Paikannimmissiiesiintyy kyllikin sekii vierasperiiisiii ettii kauppaanliittyvia nimia.
Kaikki eiviit pidii perimiitietoa Pirkkalankyliin
kauppapaikastaluotettavana. Esimerkiksi arkeologi T.-L. Soininen sanoo, ettei kauppapaikalle
loydy arkeologisia todisteita. Tosin hdn itsekin
mainitseePirkkalankylelta loytyneen viikinkiaikaisen luulusikan, jonka parhaat vastineet lOytyvet
Ruotsin Birkasta.6 Toki Pirkkalasta ja muualta
maakunnastaon l6ytynyt paljonkin esineitii,jotka
ovat kulkeutuneet ttinne kauppateitii pitkin. Missii
ne ovat vaihtaneet omistajaa,ei voida eniiii todeta. Kuten edellii jo mainittiin, Pirkkalassa ei ole
suoritettu arkeologisia kaivauksia, joten loydOt
ovat sattumiaja todisteet arveluja.
Professori Viljo Rasila ei ltihde hiinkiiiin vierasperiisten etunimien perusteellatekema:in peatelmid vierasperiiisistiiasukkaista.Tuohon aikaan
nimet olivat yleensi kristillisperiiisiti, mitkii yleensii ruotsinkielinen henkilo kirjasi omalla tavallaan.'
Jos seudulla on ollut keskiajalla tai sitd ennen
edes vaatimaton markkinapaikka, miksi Pirkkalankyla ei siihen olisi soveltunut. Vesitie oli muinoin liihes ainoa kesiilld ja talvella toimiva kauppatie. Pirkkala oli vesiteiden solmukohdassqjohon piiiisi kaytannollisesti katsoen joka ilmansuunnasta.Vanhanakauppatieniitunnettu Hiidentie kulki Pirkkalankyltin kautta. Tie ei siis ohitta-

Asutusjatkuurautakaudella
Pirkkalassa on kaksi merkitteveii rautakautista
asuinpaikka-aluetta, PirkkalankylZi ja Isomoisio
Savilahdessa.Muita rautakautisia tai mydhempiii
rauhoitettuja kohteita on toistakymmentii. Asuinpaikka-alueistaPirkkalankyldn noin l0 hehtaarin
laajuinen rauhoitettu muinaisjiiiinn0salueon merkittavin ja tunnetuin. Siellii on paikallistettu kivikauden, rautakauden ja historiallisen ajan asuinpaikkoja. Asutus on jatkunut nykypiiiviiiin saakka. Merkittavimmiit Pirkkalankyliin esinelOydot
ajoitetaanviikinkiajalle.
Pirkkalan muinaisjiiiinnokset on kartoitettu
kolmessa inventoinnissa sek6 rajaamalla asuinpaikkoja koekuoppien avulla. Varsinaisia asuinpaikan tutkimuskaivauksiaei ole tehty. Rantavyohykkeellti vuosisatojajatkunut tihee asutus on tuhonnut tehokkaasti siellti mahdollisesti olleita
muinaisjiitinn0ksiii.

Vanhakauppapaikka?
Perimiitieto ja monet historioitsijat ovat pitineet
varnana, ett?i Pirkkalankylii on ollut muinoin
kauppapaikka. Suomen historiantutkimuksen
isiiksi mainittu, kaunopuheisuuden professori
Henrik Gabriel Porthan tutki pirkkalaisuutta jo
1700luvulla. Hiin uskoi, etti "birkarl" tarkoittaa
ruotsalaisten perustaman Pirkkala-nimisen kaupungin asukkaita: "Teman vahvistaa my6s esiisiemme perimiitieto, minkd mukaan niille seuduille tuodun kristinuskon p66paikka oli alkuaikoina Pirkkalan kirkolla, jonne ympiiristrin asukkaiden kerrotaan kerdintyneen ja haudanneensinne kuolleensa. En tosin pysty varmoin todistein
osoittamaankaupungin sijaintia. Arvelen sen kuitenkin olleen samassapaikassajossa nykyiiiin on
Pirkkalan Ma ja kirkko."
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nut kyliili vaannousijtiiiltii kyliiiinja palasikyliin
jiilkeenjiiiille.
Kun Pirkkalanpohjoispuolenkylat kasvoivat,
oli kaytannollistiiperustaamarkkinapaikkakeskeisemmiillepaikalle,esimerkiksiTohlopin rannalle.' Kauppapaikkana
Pirkkalankyliion saattanut hiljentyiijo hyvinvarhain.Ehkii seselittaekirjallistenliihteidenpuuttumisen.

KirkkoPirkkalankyltille
Pirkkala-Seurajiirjesti toukokuussa 2001 kotiseutuseminaarin "Mika pitajlle iaksi?" Tilaisuudessa
luennoivat Turun historiatieteen laitoksen emeritusprofessori Unto Salo ja Tampereen yliopiston
historiatieteentutkija Tapio Salminen.Kuulijoina
ja keskustelijoina oli suuri joukko historian harrastajia. Asiantuntijat olettivat j iirj estiiytyneiden
pitiijien syntyneenSatakuntaanjopa 1000 wotta
sitten, mutta Pirkkalan kirkkopitiijiin uskotaan olleen olemassa1200-luvunalkuvuosina.eTuolloin
rakennettiin myos kirkko Pirkkalankyliiiin, mutta
arkeologien selvitettavaksijtiii minne siellii. 1500luwn alussa paloi puukirkko, jonka paikka voisi
olla sama,johon rakennettiinvielii kaksi myohempiiii puukirkkoa.'o Palanut kirkko ei ehka ollut ensimmdinen,sill6 puurakennukseteiviit olleet tuolloin kovin pitkaikiiisiii.
Pirkkalan kirkonarkistossa on tallennettu mielenkiintoinen muistiinpano, jossa kerrotaan, ettA
kun 1950luvulla laajennettiin hautausmaata,siirrettiin myos sen kiviaitaa. Aitaan otettiin lisiikiviii
siitii rakennelmasta,joka oli vanhan kirkon pohjoispuolella. Pohjoispuolella tiedetiilin olleen kirkon sakasti.Oliko se ollut kivisakasti, kuten muutamissamuissakinkeskiaikaisissapuukirkoissa on
ollut ja oliko se mahdollisestivaurioitunut tulipalossaja jiiiinyt rauniona pois kaytosta.
Miksi kirkko rakennettiin juuri Pirkkalankyliiiin? Kysymys on usein esitetty ja usein myos
jiiiinyt vaille vastausta. Se lienee selvio, etta ensimmiiinensyy oli samakuin mahdollisenkauppapaikankin perustamiseer: hyvdt kulkuyhteydet.
Tbmii ei kuitenkaanvoi olla ainut syy, niita voi o1-
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la monta. Oliko kauppa- ja markkinapaikalla ja
siellii mahdollisestijo asuvilla kristityillii osuutensa paikanvalintaan? Oliko Pirkkalan kristityilla,
esimerkiksi ttiallti asuvilla kauppiailla, jo ennestiiiin pieniti yksityiskirkftoja? Tahan viittaavat ainakin pari paikannimeii,Kirkkosaari ja Kirkkoveraja. Pirkkalankylii on ollut asukasmddrdltddm
emdpitiijin toiseksi suurin. Tilalukukin ntiyttiiii olleen suurempimitii kauemmaksitaaksepiiinajassa
liikutaan. Jospakylan suuruus onkin ollut sen kirjoittamattomassamenneisyydessd.
Tiedetiiiin, ettii katoliset kirkot jiirjestiviit
markkinoita oman suojeluspyhimyksensakunniaksi, tavallisesti tamiia merkkipaivlina. Pirkkalan emiikirkon pyhimys oli Pyhii Jaakob,ja merkkipiiivti lienee Jaakonpiivii joka on heinilkuun 25.
Ehka toiminnassa oleva kauppapaikka vaikutti
myOs kirkkorakennuksen paikanvalintaan: sijoittaa sinne missd ihmiset olivat tottuneet kaymaan.
Uskonpuhdistuksenjiilkeen kirkon suhtautuminen
markkinoihin muuttui kielteiseksi,ja markkinapaikat saivat siirtya kauemmaksi.
Pirkkalan emdkirkon vaikutuspiiriin tuli alue,
joka kasittaa nykyisen 28 kunnan alueen ja jolla
asuu nykyisin noin 360 000 henkeii. Mutta suurPirkkala alkoi jakaantua jo varhaisessavaiheessa.
Aikaisemmin pidettiin selvinii, ettii VesilahtiLempiiZiliikuului Pirkkalaan ja erosi siita viimeistaiLn 1346. Teta ovat todistaneet yhtapitavasti
Pirkkalan historian kirjoittajat K. V. Kaukovalta,rl K. Jaakkolat2ja J. Saarenheimo,"seka monet muut tutkijat. Viime aikoina ovat muutamat
asiantuntijat esittilneet todisteita, etti VesilahtiLempiiiilii olisi alkujaankin ollut itsenliinen kirkkopitiijii, eikii siis kuulunut lainkaan Pirkkalaan.
Painavasti siita on kirjoittanut asiaa tutkinut
Martti Linna Myos Unto Salo on liittanyt Satakunnassa12OOJuwllaolleidenitsenbistenpitajien
joukkoon myos Vesilahden.Ia
Professori Viljo Rasila pittu seka Pirkkalaa ettii Vesilahtea emiipitiijinii, joista Pirkkalaa vanhimpana. Pirkanmaan Historiassa han toteaa:
"Yli-Satakunnassa syntyi 120Olur,ulla kolme
seurakuntaa: Sastamala,joka sittemmin jakautui
YIA- ja Ala-Sastamalaaneli Karkkuun ja Tyrvaii-

seen,KyrOeli myohempiHiimeenkyro,sekaPirkkala,josta ilmeisestijo samallavuosisadalla
erotettiin Vesilahti."t5
Kangasalansuurpitaja erosi Pirkkalasta v.
1366.Alueestaon erotettuosaPiilkiinettti-Sahalahti, Kuhmalalrti,Orivesi,L?ingelmiiki,
Kuorevesi, Ruovesi,Juupajoki,Erajarvi,Keuruu,Pilrlajavesi,Multia, Virrat, osaAhtaria,Kuru, osaVilppulaajaMiinttii.
Messukyliierosi Pirkkalasta1636. MessukylastAmuodostuiTampere,Teiskoja Aitolahti.
Ylojarvi itsentiistyiv. 1895. Jaljellaolevasta
seurakunnasta
muodostettiinv. l9l9 PohjoisPirkkalanja Etela-Pirkkalan
seurakunnat.
Vastaava kuntajakotapahtui 1922.Yuonna 1938Pohjois-Pirkkalannimi muutettiinNokian kauppalaksi
ja Etelii-Pirkkalasaivanhanhistoriallisen
nimensii
Pirkkala.
Vuonna 1921valmistuiarkkitehtillmari LauniksensuunnittelemaEtelii-Pirkkalanpunatiilinen
kirkko vanhankirkonpaikanleheisyyteen.
Uusin,
1994valmistunutarkkitehtiSimoja Kiipy Paavilaisen suunnittelemabetoni- ja tiilirakenteinen
kirkko sijaitseePirkkalan nykyisessiikuntakeskuksessa.

Pirkkalan emiikirkko paloi myos l5OOluvun alussa. Vuosilukua ei tarkkaan tiedet6. Seurakuntaan
siis rakennetiin kaksi kirkkoa, joista oletettavasti
v. 1543 valmistunut puinen emikirkko oli ehdottomasti kivikirkkoa halvempi. Kumman kirkon
rakentaminen alkoi ensin, ei ole tiedossa, mutta
kahta kivikirkkoa ei ollut varaa rakentaa, siksi
kalliimpi kirkko rakennettiin sinne, missd oli asutuksen suurempikeskittymti.
Viela erds asiaanvaikuttava seikka on otettava
huomioon, nimittiiin samoihin aikoihin rakennettiin kivikappeli myds Nokialle. Kappelin rakentamisajankohdan on Markus Hiekkanen ajoittanut
vuosien I 500-1 550 viiliin (todenniikoisesti I 5051533). Oletetaan, ettd.tiitiikin rakennusta edelsi
puinen kappeli, joka myos paloi.r?Tuskinpa pohjoispuolella jarvea tunnettiin kovinkaan suurta intoa lbhteii rakentamaankivikirkkoa eteliipuolelle
pitiLjAA.Kuningas Kustaa Vaasankin tiedetiiiin olleen huolissaanPirkkalan kirkon palostaja seurakunnan taloudellisestatilasta.

Viljelykulttuuri
saapuu

Pyhijdrveneteliin-ja idanpuoleisten
lahtienpohjasedimentitpitdvdttiedon koska maanviljelyon
KivikirkkomeniMessukylaiain
niiillii rannoillaalkanut,mutta sita tietoa ei ole
viela otettu esille.Vasarakirveskulttuurin
ihmiset
Miksi Pirkkalan ensimmiilnenkivikirkko rakenainakin tunsivat maanviljelyksensalat, se tiedenettiin Messukylaan?Syitii saattaaolla monia. tiiiin. He ovat mycistiitilld kulkeneetja jittiineet
Yhtenii ehkii suurimpanavoidaanpitdd asutuksen esineittiiinPyhiijiirvenmolemmillerannoille.Ehka
painopisteenmuuttumistaMessukyliin suuntaan. jo tuolloin poltettiin seudunensimmtiiset
kasket.
Vuoden1571hopeaveroluettelo
kertoo 1500-lu- Rautakautisetkalmistot ovat varmoja merkkejii
vun kehityksen suunnastamelko paljon. Veroa
maanviljelyksen
alkamisesta
liihiseudulla.Esihismaksaviatiloja oli tuolloin nykyisten Pirkkalan,
toriallisetja historiallisenajankinhautapaikatovat
Nokianja Vojiirven kuntienalueella184,Tampe- Pirkkalassa
pitajanmultavimmillamailla.Sellaisia
reen,Messukylan,Teiskonja Aitolahdenalueella ovat Nuolialan, Pirkkalankyllin, Savilahdenja
219. Asutuksenkeskittymiioli Tammerkosken- AniankylanseudutsekiitietenkinnykyinenkuntaMessukyliin-Takahuhdinalueella.16Puukirkko oli
keskus,jonka mahdollisetmuinaisjdnnrikset
ovat
saatu Messukyliiiinluultavastijo 1430Juvulla. tuhoutuneetmydhemmdn
asutuksen
vuoksi.rE
Kun Messukyltin kivikirkon rakentamisvuodeksi
Pirkkalassaon ollut keskiajallapeltoaylliittaon arvioitu (Markus Hiekkanen)1510-1520,on
vdnvihdn. Viel2il660luvun tilastonmukaanvain
l6hell6ajatus,etti puukirkko oli tuolloinjo huon. 200 ha,joka oli vain 4,5 ha tilaakohti. Heinanossakunnossa,taryittiin uutta kirkkoa. Mutta
niittyje ei ole tilastoitu. 100 wotta myohemmin

17

peltopinta-ala oli 328 ha, mikii antoi maata tilaa
kohti n. 7,5 ha. Maanviljelyksen huippukausi
koettiin torpparivapautuksenjalkeen I 920Juvulla, jolloin peltoa oli n. 2200 ha eli kymmenenkertaa enemmdnkuin 300 vuotta aikaisemmin.Pyhiijiirven pintaa oli laskettu pari metriii, jiirvi oli luovuttanut ravinteikasta matalikkorantaansaihmisten kaptoon. Viihdkiviset niityt ja jaykatkin savimaat oli kynnetty pelloksi. Vuoden 1994 tilaston
mukaanPirkkalanpeltoalaoli 1165 ha. Yli tuhat
hehtaariaon jtitiny teiden, rakennusten,pihojen ja
kenttien alle, metsitetty tai hylatty tarpeettomana.le

Asukasluvun
kehitys
Etelii-Pirkkalan viikiluwksi v. 1634 ilmoitetaan
520 henkeii. Tuolloin laadittu ensimmdinenhenkikirja oli kuitenkin veroluettelo, johon merkittiin
vain 12 wotta tafteneet, mahdollisesti vain veronmaksukykyiset henkilOt. Sita aikaisempien
vuosien viikiluvut ovat niin teoreettisia, ettei niifii
kannata edes mainita 20 Nalainhadat, sodat ja
1300-luvun musta surma vaikuttivat aivan liian
paljon viiestcirnlukumiiiiriiiin. Myds suuret kuolonvuodet 1600-luwn lopulla pudottivat Pirkkalan viikimdiiriin noin puoleen eli 260 henkeen.
Mitiiiin merkittavaa ulosmuuttoa ei tiedetii
Pirkkalastatapahtuneen.Eriikaudella, etenkin sen
loppupuolella, siirtyi uudisasukkaita erialueille
vakinaisiksi asukkaiksi, mutta sellaista laajuutta
sillli tuskin oli, ettii se olisi laht0pitajan kokonaisviikilukua laskenut,kasvua se tietenkin hidasti.
Melko luotettava viiestdtilasto alkaa vasta v.
1749, jolloin papisto velvoitettiin pitam:i:in kirjaa
seurakuntiensavlikiluvusta. Vuonna l87l vikiluku oli 841 henkeiija v. l90l jo 1446 henkeii.2l
Pirkkalaan muuttaneita oli 1700- ja 1SO0-luvuilla
2,5-3 yo kokonaisv6kilulusta. Ulosmuuttaneita
oli 1800Juwn puolella hieman yli 3 Yo. Tiihan
vaikutti Tampereenja Nokian seudun voimakas
teollistuminen. Muutto suuntautui yleensti ltihipitiijiin. Yhteiskuntaryhmistii suurin muuttajaryhmti
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oli palkolliset,joita oli yleensiiyli puolet muuttajista.'::
Pirkkalan ensimmdinenmerkittava tycipaikka,
joka veti tyovakea pitajan ukopuolelta, oli tamperelaisten Johansson-veljestenPartolaan perustama Angsig och Kvarn -niminen saha-ja myllylaitos, mycihemminPyhajiirven Saha Osakeyhtio.
Se toimi 1950Juvullesaakkaja tydllisti parhaimmillaan 168 henkiloa."
Toinen Pirkkalan merkittavii teollisuuslaitos
tuli sekin Partolaan.Partolan kartanon omistajien
Hilma ja Hannes Palmrothin vanhin poika Pentti
Palmroth perusti lrronna 1928 kartanon liiheisyyteen Partolan kenklitehdas Oy:n. Vaatimattoman
alun jiilkeen tehtaan tuotanto kasvoi vuosien kuluessa voimakkaasti. lgTOluwlla piiivituotanto
oli parhaimmillaann. 1200 kenkiiparia worokaudessaja tyontekijiimtiara n. 200 henkiloii. Heistii
melkoinen osa asui Pirkkalassa.
Valtion lentokonetehdas siirtyi vuonna 1936
Helsingisti TampereenHiirmaltilin, aivan Pirkkalan rajan tuntumaan. Tehtaan mukana seurasi satoja ammattihenkiloitii, jotka etsiviit asuntoa
Tampereeltaja Pirkkalasta. Haikan omakotialue,
josta omakotitontteja luovutettiin lentokonetehtaan tydntekijoille, perustettiin valtion asutusviranomaistentoimesta wonna 1938. Aluksi Haikkaan kaavoitettiin 102 omakotitonttia. Nykyisin
siellaasuunoin 650 henkiloa.'o
Lentokonetehtaantyontekij dmildrd kasvoi sodan jiilkeen mm. sotakorvaustuotannon vuoksi.
Koska Tampereen seudulla oli kova asuntopula,
varasi lentokonetehdasmaa-alueenPirkkalan Killosta tydntekijiiin asuntoalueeksi.Killon omakotialueenrakentaminenkiiynnistyi wonna 1947. Nykyisin siella on 220 omakotitaloa, useita rivitaloja
ja asukkaitayli 600.'?s
Sodan syttyessawonna 1939 sai my6s Pirkkala osansasiirtoviiestd. Talvisodan jtilkeen heita
oli 589 henke6,v. 1947 oli 786 henkeiija lopullinen miiirii v. 1948 oli 613 henkeii,eli liki 30 %
vaestosta.^'
Tampereen suurten tehtaiden, Valtion lentokonetehtaan (myohemmin Valmet Oy:n ) ja Lokomo Oy.n sijoittuminen kaupungin Pirkkalan

puoleisellelaidalletoi paineitaasuntoalueiden
perustamiselle Pirkkalaan. Vaikka vileston kasvu
siella on ollut jatkuvaa, se on ollut kuitenkin hallittua. Vuonna 2000 Pirkkala ylitti 13 000 asukkaan rajan.
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