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Toivion Omakotiyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS Toivion koululla

sunnuntaina 20. maaliskuuta 2016 klo 15.00
•

Vuosikokous, sääntömääräiset asiat. Lopuksi vapaata keskustelua
ajankohtaisista aiheista. Tule, kuule ja vaikuta!

Tee- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

t. omakotiyhdistyksen hallitus

Mui
Muita kalenterimerkintöjä
• Romunkeräys Saukontien kentällä lauantaina 14.5.2015 klo 9-13 (jäsenetu)
• Risulava Saukontien kentällä elokuussa (jäsenetu)
• Teatteriretki lokakuussa: Lisäinfoa seuraavissa tiedotteissa (jäsenetu)
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Suomessa eletään suurten muutosten aikaa.
Sisäiset muutokset teemme itse, joista Sote on merkittävin. Mitä se tuo tullessaan, parantaako se
meidän terveydenhoitoamme vai huonontaako. Pysyykö terveydenhoito yhtä hyvänä kuin Pirkkalan
nykyinen terveydenhoito.
Nyt uskotaan suuruuden ekonomiaan. Keskittämällä säästetään yksikkökustannuksissa ja toiminta
tehostuu. Hallintoa voidaan vähentää. Hallinto on sellainen syöppö, joka kuluttaa kaiken rahan saamatta mitään aikaan. Näinkö on todella?
Terveydenhoito on ihmistyötä. Suuren ihmisjoukon ohjaamiseen tarvitaan hallintoa. Tosiasia on, että
mitä suurempi laitos, sitä enemmän hallintoa. Lataamme Sote-uudistukseen toteutumattomia odotuksia.
Kaava-asiat ovat taas ajankohtaisia. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 vahvistetaan tänä vuonna tai
alkuvuodesta 2017. Siinä on edelleen mukana läntinen ratayhteys Lempäälästä Ylöjärvelle ja järjestelyratapihan siirto Lempäälään. Nämä kaksi asiaa kytkeytyvät yhteen. Kun on riittävän suuria hankkeita, niitä ei sovi epäillä sillä ne ovat tulevaisuuden visioita, suuria haasteita.
Pirkanmaan liitto on piirrellyt tätä maakuntakaavaa useita vuosia, paljon on kulunut rahaa ja kahvia, tupakkaa kun ei nykyisin enää kulu. Jopa Aamulehti, joka suhtautuu myönteisesti alueemme
suuriin hankkeisiin, on arvellut, että ennen rakennetaan rata Jäämerelle kuin tavarajunille oikorata
Lempäälästä Ylöjärvelle. Suuret hankkeet vaativat suuria maavarauksia ja sikäli vaikeuttavat kunnan omaa kaavoitusta. Varaukset pysyvät vaikka hankkeita ei ikinä rakennettaisi.

Odotamme mielenkiinnolla Toivion uusien alueiden kaavoittamista. Nettikysely on tehty ja siihen on
vastattu kiitettävästi. Lähdetään siitä, että annettua palautetta käytetään kaavaa tehtäessä.
Eskolantien perusparannus on valmis. Valitettavasti kiinteät puhelinlinjat poistettiin, eikä tullut valokaapelia tilalle, vaikka sitä toivottiin. Elisan mielestä langattomat mobiiliyhteydet toimivat hyvin.
Tänä vuonna on remonttivuorossa Eerolantie. Sen jälkeen tiet ovat hyvässä kunnossa. Urbaanilegenda kertoo taksikuskin kysyneen, että ei kai vaan Toivioon, kun asiakas pyysi kyytiä Pirkkalaan.
Tiet olivat silloin niin huonossa kunnossa.
Toivion Omakotiyhdistyksen vuosikokous on su 20.3.2016. klo 15.00 Toivion koululla. Tervetuloa.
Mikko Rontu

Ajankohtaista
Ajankohtaista liikenteestä ja ympä
ympäristöstä (tietoja saatu kunna
kunnasta)
Tiehankkeet 2015 valmistuivat aikataulussaan
Linnakalliontie Partolasta Kurikkaan ja Eskolantien saneeraus valmistuivat loppuvuonna
2015. Havaintojen mukaan liikennemäärät Linnakalliontiellä ovat vielä olleet pieniä eikä Eskolantieltäkään ole kantautunut viestiä läpiajoliikenteen kasvamisesta.
Eerolantie saneerataan 2016
Eerolantien uudistaminen aloitetaan heti roudan sulettua, valmista loppusyksystä.
Linnakalliontien
Linnakalliontien bussi ei aja Toivion kautta
kautta
Uusi linja 34 Keskustori – Linnakallio - Suupantori aloittaa 8.8.2016. Ok-yhdistys pyysi linjan vetämistä Toivion kautta matka-aikamme
nopeuttamiseksi nykyisestä sekä kaupunkiin
että Suupalle, mutta bussi kulkee Ilmailunkatua ja vuoroväli on 60 min. Lisäksi uusi linja 65
Hervanta - Pirkkala - Nokia korvaa linjan 14
reittiosuudella Pirkkala - Nokia. Lopulliset päätökset tehdään 13.3. lautakunnassa.
Toki Pohjois-Toiviossa tätäkin uutta linjaa 34
voi hyödyntää. Linnakalliontien ja Eskolantien
liittymään valmistellaan myös liityntäparkkia
polkupyörille: Toteutetaan aikaisintaan 2017.
Toivion osayleiskaavan
osayleiskaavan kysely ja luonnos
Toivion osayleiskaavatyö starttasi marraskuussa karttapohjaisella asukaskyselyllä, jolla kerättiin tietoa alueen kehittämisestä, arvokkaista paikoista ja häiriötekijöistä. Vastauksia tuli
jopa 324. Raportti kyselyn tuloksista on tulossa
kunnan nettisivuille ja omakotiyhdistys on ehdottanut esittelyä Toivion koululla.

Tamkopio 23.2.2016

Kaavan taustaselvityksistä arkeologinen selvitys on valmistunut, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys tehdään nyt keväällä ja luontoselvitystä (mm. liito-oravat ja lepakot) jatketaan
kesällä 2016. Selvitykset laitetaan valmistuttuaan luonnosaineiston kanssa kunnan nettisivuille nähtäville.
Kaavaluonnos on tarkoitus saada julkisesti nähtäville vuoden 2016 aikana. Osayleiskaavatyö
etenee synkronissa maakuntakaavatyön kanssa.

Pärrinmaan palauteraporttia odotellaan yhä
Pärrinmaan teollisuusalueen asemakaavaehdotus oli kovan hosumisen jälkeen nähtävillä tammikuussa 2015, mutta sitten kiire on kaikonnut:
Syksyksi luvattua palauteraporttia ei ole vieläkään tehty tai ainakaan julkistettu. Uusimman tiedon mukaan kesällä 2016 tehdään lisää
luontoon liittyviä selvityksiä, lähinnä hyönteiset
ja lepakot ja metsän kaatamisen reunavaikutukset. Kaava on etenemässä vasta näiden selvitysten jälkeen eli syksyllä 2016. Ei ole tiedossa, tutkitaanko ok-yhdistyksen esittämää Pärrinkosken miljöön kiertävää vaihtoehtoa.
Maakuntakaavaehdotus tulossa nähtäville
Vastineet kaavaluonnoksesta jätettyihin mielipiteisiin (249 kpl) ja lausuntoihin on annettu
vuodenvaihteessa ja ne löytyvät nettisivuilta:
maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi. Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville helmimaaliskuun vaihteessa.
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