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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Syksyinen tervehdys toiviolaisille!
Lämpimiä ilmoja, ruskan värejä on riittänyt ja auringosta on saatu nauttia pitkälle syksyyn. Omakotiyhdistys sai vihdoin vuosikokouksen pidettyä koronan takia viivästettynä elokuussa ja uusi
hallitus on aloittanut toiminnan. Toivotaan, että epidemia pysyy kurissa, niin että arkielämä saa
jatkua, vaikkakin erinäisiä varotoimia noudattaen.
Omakotiyhdistys perui kevään joukkokokoontumiset valtioneuvoston ohjeistusten mukaisesti, ainoastaan teatteriretki on toteutuslistalla. Toivottavasti se saadaan järjestettyä.
Omakotiyhdistys on lausunut mielipiteitä Pirkkalan strategisesta osayleiskaavasta, 2021 bussilinjojen ja aikataulujen suunnittelusta, Partolan osayleiskaavasta ja ELY keskuksen suunnitelmasta
valtatie 3 perusparannuksesta, Puskiaisten oikaisusta ja kehätiestä.
Kristiina Kaila

Jäte ja kierrätys: Muovipiste Partolassa ja tyhjennysväli harkintaan
Jätepiste Ruotutien alussa on Rinki-jätekeräyspiste ja lisäksi siellä on
omakotiyhdistyksen paperinkeräyslaatikko (se iso vihreä). Muovinkeräyspistettä on toivottu, mutta muovi vaatii suuren säiliön, mielellään
puristimen, joten viedään keräysmuovit edelleenkin kauppakäynnin yhteydessä joko K- tai S-kaupan pihaan. Muovinkeräysastian saa myös
halutessaan omalle tontille ja sen voi jakaa vaikka naapurin kanssa.
Helpoimmalla päästään, kun vähennetään jätteen syntyä. Ja kun lajittelukin on tehokasta, ml. biojäte, voi jäteastialleen anoa 8 viikon tyhjennysväliä. Lisätietoa Pirkanmaan Jätehuollosta ja Rinki -keräyspisteestä.

Joulukalenteri-ikkunat Toiviossa: Haluatko koristella ikkunan/kuistin/terassin yhtenä päivänä kyläläisten iloksi? Marraskuussa Facebookissa varataan päivät ja voit mainostaa "kalenteriluukkuasi".

Immuunipuolustus kehittyy koko iän, mutta erityisen tärkeää luontoaltistuminen on lapsille,
minkä takia on tärkeää, että luontoalueita olisi kodin, koulun ja päiväkodin läheisyydessä.

Pihlajanmarjat ja ketut -perhepäivähoitoryhmät Toiviossa
Tervehdys kaikille!
Olemme varhaiskasvatuksen perhepäivähoitoryhmät Pihlajanmarjat ja ketut Toiviosta. Toimimme Pirkkalan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja arjen pedagogiikka on läsnä joka hetkessä.
Toteutamme luontopainotteista varhaiskasvatusta, jossa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon sekä
kestävään elämäntapaan. Luonto on ovellamme, sillä vain kävelymatkan päässä sijaitsee Pirkkalan luontohelmikohde Taaporinvuori-Kurikkakallio. Retkemme suuntautuu usein myös Pärrinkosken luonnonsuojelualueelle ja Iso-Naistenjärven laavulle teemme lähes viikoittain päiväretkiä. Pehkusuo ja Saukonojan
ympäristö vaihtelevine maastoineen tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet luonnon tutkimiseen ja siellä
leikkimiseen.
Säästä riippumatta ulkoilemme paljon vuoden ympäri ja luontoa hyödynnetään monipuolisesti oppimisen
ympäristönä. Retkille otetaan mukaan omat eväät ja/tai lämmin ruoka ja välillä ruoka valmistetaan yhdessä nuotiolla. Päivälevolle rauhoitutaan toisinaan ulkona laavulla tai kodassa.
Toivio on monen mahdollisuuden ympäristö, pidetään se yhdessä sellaisena. Toimitaan luonnossa siitä
nauttien ja sitä kunnioittaen.
Syksyisin terveisin Tiina ja Nina
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Ajankohtaista liikenteestä ja ympäristöstä (tietoja saatu mm. kunnista)
Bussilinjoihin suuri parannus elokuussa 2021?
Linjastosuunnittelijat esittävät uutta linjaa 16
Tampereen keskusta–Toivio–Suuppa: Jos näin
etenee, elokuussa 2021 saamme takaisin suoraan Sarankulmankatua ajavan kaupunkilinjan
ja ensi kertaa vaihdottoman, kokopäiväisen linjan Toiviosta kuntakeskukseen. Erinomainen
juttu takaperoisen Partola-kierron jälkeen!
Ok-yhdistys jätti syyskuussa pyydettyä palautetta, toivoen, että vuorot täsmättäisiin koulun alkamisiin ja junien aikatauluihin. Pyy-

simme myös tutkimaan mahdollisuutta siirtää
linjan 16 päättäri Tampellasta kosken länsipuolelle, jossa on paljon työpaikkoja.
Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelma
Ilmastonmuutos ja hiilineutraalius korostuvat
mediassa, mutta eivät ole ainoita keskeisen tärkeitä ympäristötekijöitä. Luonto tekee tutkitusti
hyvää ihmisen terveydelle. Luonnon monimuotoisuus auttaa lajeja säilymään, se on meille
elintärkeää. Toiviossa luonto ja virkistys ovat
lähellä, mutta niitä uhkaa ylirakentaminen. →

Onkin hienoa, että Pirkkalan yhdyskuntalautakunta 23.9.2020 hyväksyi luonnon monimuotoisuusohjelman ja lisäsi maininnan: ”Lautakunta
haluaa korostaa kuntalaisten tiedottamisen ja
osallistamisen merkitystä kasvillisuuden vieraslajien hävittämisen edistämisessä”.

Toivion omakotiyhdistys jätti myös kirjallisen
palautteen pyytäen vertailuun mukaan sieltä
puuttuneen tärkeän vaihtoehdon: Nykyinen tie
3+3-ajokaistaiseksi ilman kehä 2:n Sääksjärvi –
Pulkajärvi – lentoasema toteuttamista.

Hiilineutraali kunta (Hinku)

Kaavan väestötavoite on Tampereen seudun
rakennesuunnitelman 2040 mukaisesti +8000
asukasta ja se tukeutuu lähijunaliikenteeseen.
Vuonna 2020 on tehty mm. raideliikenne- ja
linnustoselvitys sekä osallistettu kuntalaisia
Ympäristötorilla (16.9.) sekä Sääksjärven koulun 3-, 6- ja 9-luokkalaisia. Alueen kehittämiseen vaikuttaa merkittävästi mm. se toteutuuko
ns. Puskiaisten oikaisu.

Laadittavana on Hinku-tiekarttaa, jossa on tarkoitus esittää kunnan toimenpiteitä ilmastotoimien suunnittelussa (päästövähennyksiä).
Maapolitiikka uudelleen arvioinnissa
Pirkkalan asunto- ja maapolitiikkaa (2012) päivitetään. Valiokunta on perustettu tätä varten.
Pirkkalan strateginen yleiskaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.6.2020 strategisen
yleiskaavan, joka on oikeusvaikutukseton suunnitelma. Kaavakartalla ei ole esitetty kuntalaisten vastustamaa kokoojakatua Toivion koulun
metsään, mutta uuden Toivion kohdalla puhutaan ”joukkoliikenteeseen tukeutuvista” ja
”kaupunkikuvallisesti laadukkaista” alueista,
mitä helposti käytetään keppihevosena ajettaessa Toivion luonto- ja virkistysmetsiin jälleen
jättiasutusta, ja ko. kokoojakatua. Kaavoitukselle ennakoidaan vain 5-10 v aikajännettä.
Partolan osayleiskaava
Partolan OYK:n kanssa odotetaan vielä ratikkalinjan valtuustopäätöksiä: Tampere 19.10. ja
Pirkkala 9.11.. Sen jälkeen liikenneselvitys voidaan vasta viimeistellä. Tavoitteena on saada
luonnos alkuvuodesta 2021 nähtäville. Toivottavasti koronatilanne on helpottunut, että voidaan
pitää yleisötilaisuuksia.
Kehätien varren yleiskaavoitus alkamassa
Kaavan alustava aluerajaus oli 15.6.2020 kunnanhallituksessa. Rajausta tarkennetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka
on tavoitteena saada nähtäville tänä vuonna.
Linjataanko valtatie 3 laajan metsän läpi?
Liikenneverkollisesti iso kysymys on kehitetäänkö valtatietä 3 nykyisellä paikallaan vai
toteutetaanko ns. Puskiaisen oikaisu Kaitajärvien välistä välille Kulju-Kurikkakallio. Työpajassa 29.9. käsiteltiin ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn tarkentuneita suunnitelmavaihtoehtoja ja arvioitiin niiden vaikutuksia.

Sääksjärven osayleiskaava nähtäville 1/2021

Tavoitteena on saada kaavaluonnos hallinnolliseen käsittelyyn tänä vuonna ja nähtäville
tammikuussa 2021. Nähtävilläoloaikana on tarkoitus osallistaa monikanavaisesti, miten sen
hetkinen koronatilanne mahdollistaa.
Sääksjärven ympäri virkistysreitti
Sääksjärventien Asukasyhdistys on vuosia yrittänyt edistää suositun Sääksjärven ympärilenkin saamista luvalliseksi ja nykyistä turvallisemmaksi Arranmaanojan ylityksen luona: Tästä on syyskuussa jätetty aloite/toimenpide-esitys
rata-aluetta hallinnoivalle Väylävirastolle.
Koulureitin turvallisuusparannukset 2021?
Ojatien saarekesuojatien näkemäongelmien parantaminen siirtyy kesään 2021, jolloin ehkä
parannetaan myös Korpitiellä koulun edustan
saarekesuojatien näkemäongelmaa. Partolassa
S-Marketin muutokset eivät ainakaan toistaiseksi muuta katuverkon liikennejärjestelyjä.
Teiden talvikunnossapitäjä 2020-2024 valittu
Partolan ja Toivion liikenneväylien talvihoidon
alueurakoitsijaksi talvikausille 2020 - 2022 (optiona 30.4.2024 asti) yhdyskuntalautakunta
valitsi kokonaisedullisimmaksi arvioidun Pirkkalan Konepalvelu Oy:n hintaan 36 880 € + alv.
Edellisellä kaudella v. 2016-2020 sama yrittäjä
Realmatic Oy:n nimellä teki hyvää työtä, parempaa kuin edeltäjänsä, toki samaa toivotaan
nytkin!
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