
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuMuMuMuiiiita ta ta ta kalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjä    

• Kevään markkina-avaus 2. pääsiäispäivänä maanantaina 6.4. klo 11.00 - 15.00 Saukontien 
kentällä. Tanninen järjestää koko perheen tapahtuman: grillausta, maistiaisia, ostoksia. 

• Romukeräys Saukontien kentällä lauantaina 16.5.2015 klo 9-13 (jäsenetu) 
• Risulava Saukontien kentällä elokuussa (jäsenetu) 
• Peter Pan Komediateatterissa lokakuussa:. Lisäinfoa seuraavissa tiedotteissa (jäsenetu) 

 
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

Luimme Pirkkalaisesta ilahduttavan uutisen: Pirkkalaan tulee toinen apteekki. Se sijoittuu 
Pirkkalan Citymarketin yhteyteen, jo ensi elokuussa, jos kukaan ei valita. Omakotiyhdistys on 
tätä hanketta ajanut jo vuosien ajan, samoin Härmälän omakotiyhdistys. Aamulehdestä, 10.3, 
luimme, että Koskiklinikka avaa syksyllä lääkäriaseman Partolan liikekeskukseen.  

Tampere on kaavoittanut Pärrinmaan alueen teollisuuskäyttöön. Kyseessä on Tampereen omis-
tama alue Pärrinkoskelta etelään Ratasillalle, radasta länteen Pirkkalan kunnanrajaan. Tästä 
suunnitelmasta oli tilaisuus Peltolammin koululla marraskuussa. Yleisesti ihmeteltiin, että 
miksi kaavoitetaan tällainen kapea suikale teollisuudelle, kun liikennekin on hankala järjestää. 
Samoin pahoiteltiin suositun virkistysalueen tuhoutumista. Pelättiin Peltolammin saastumista 
maanrakennustöiden takia, mahdollisia arseeniongelmia. 

Kunnantalolla oli 9.3 tiedotustilaisuus tieremonteista. Eskolantien ja Välitien peruskorjaus al-
kaa tänä keväänä ja päättyy syksyllä, viimeistään jouluun mennessä, lupaa kunnan tieraken-
nusmestari Mikko Lepola. Eerolantie rakennetaan ensi vuonna.   

Kunta urakoi työn itse, mikä poikkeaa aikaisemmasta käytännöstä. Tämä saattaa olla hyvä rat-
kaisu. Työn tekee kaksi ryhmää, 2 kaivinkonetta + kuorma-autoja + miehiä kummasakin ryh-
mässä. Eskolantien työ alkaa Ruotutien risteyksestä ja toinen ryhmä aloittaa Eerolantien riste-
yksestä ja etenee Linnankalliontien suuntaa.   

Toivion Sanomat   1/2015 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n tiedotelehtinen, maaliskuu 2015 

Kaitalankulman ja Toivion asukkaat            http://toivio.info/ 
 

K U T S U 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS Toivion koululla  

sunnuntaina 29. maaliskuuta 2015 klo 15.00 
 

• Pirkkalan kunnanpuutarhuri Miia Terämä kertoo ja keskustelee 

Marjatan puistosta ym.  Toivion puistojen ajankohtaisasioita. 

• Vuosikokous, sääntömääräiset asiat. Lopuksi vapaata keskustelua. 

Tee- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!        t. omakotiyhdistyksen hallitus 



Uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan metsän kautta oikaisten Eskolantieltä Eerolantielle. 
Muuten jalkakäytäviä/kevyen liikenteen väyliä tulee niille pätkille, joissa ei ole taloja. Talojen 
kohdalle tulee ainoastaan metrin levyinen jalkakäytävä. Tämä siksi että tie on kapea, eikä ha-
luttu mennä tonttien puolelle. 

Suunnitelmapiirustukset on nähtävillä 19.3.2015 lähtien, silloin voi esittää kriittistä ihailua.  
Tilaisuudessa oli paljon kuulijoita, ja tuntui, että suunnitelmia pidettiin hyvänä. 

Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos 2040 on esillä. Luonnos on yhtä hurja kuin aikaisemmat-
kin. Moottoriteitä ja junanratoja risteilee halkaisten pienen kuntamme metsät ja maat. Matkus-
tajia tuodaan lentokentälle Pendolinoilla, raitiovaunuilla, kevytjunilla, moottoriteitä autolla. 
Pirkkalan kentän on kerrottu olevan maamme kakkoskenttä. Finavia rakentaa Vantaalle lisää 
terminaalitilaa 900 miljoonalla eurolla, mutta kakkoskentälle ei tahdo löytyä muutamaa miljoo-
naa vanhan terminaalin kunnostukseen. Hurjia suunnitelmia on hauska tehdä, kun ei tarvitse 
miettiä miten toteutus maksetaan.  Ehkä on ajateltu, että ei ne kuitenkaan toteudu. 

Tervetuloa omakotiyhdistyksen vuosikokoukseen 29.3.2015 klo 15 Toivion koululle.  Alussa pu-
huu kunnan puutarhuri Mia Terämä. Huom!  Luottamustoimiin valitaan vain vapaaehtoisia. 

Mikko Rontu  

 

Muuta ajankohtaista liikenteestä ja ympMuuta ajankohtaista liikenteestä ja ympMuuta ajankohtaista liikenteestä ja ympMuuta ajankohtaista liikenteestä ja ympääääristöstäristöstäristöstäristöstä    ((((tietoja stietoja stietoja stietoja saatuaatuaatuaatu    kunnkunnkunnkunniiiista)sta)sta)sta) 

• Eskolantien parantamissuunnitelmat on tavoitteena asettaa nähtäville maaliskuun lopulla. 
Yleisötilaisuus oli 9.3.2015 Suupalla Rakentaminen on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2015.  

• Linnakalliontien rakentaminen välillä Kurikantie-Bauhaus on aloitettu. Päällystystyöt syys-
kuun loppuun, valmista marraskuun 2015 loppupuolella. 

• Bussiaikatauluja talveksi 2015-16 yritetään saada toimivimmiksi mm. lisävuoroilla mm. lin-
jalle 11. Kunnasta kerrottiin myös, että linjamuutoksia ei olla esittämässä ainakaan ennen 
kesää 2016, jolloin linjoja pohditaan laajemmin (esim. Linnakalliontie). Toivio-Suuppa -
vuorojen vaihto-ongelmaan ei saatu kommenttia. 

• Pärrinmaan teollisuusalueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä ja heti perään kaavaehdotus 
31.1.2015 asti. Kaavoittajan mukaan nyt kaavakarttaa korjataan myös lausuntojen perusteel-
la mm. ratayhteysvarauksen ja sitä ylittävän pääkadun linjauksien sekä kipinäaitojen suoje-
lumääräysten tarkennuksilla. Pärrinkosken kohdalta tehdään (poikki)leikkauskuva. Kevään 
aikana laaditaan nettiinkin tulevat vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Asemakaavaeh-
dotus etenee, kun luontoselvityksetkin on tarkennettu.  

• Toivion osayleiskaava asetettiin vireille lokakuussa 2014. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on ollut tarkoitus asettaa nähtäville ”talvella 2015”.  

• Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos 2040 on nähtävillä 10.4.2015 asti. Kaavassa on isoja 
infravarauksia Pirkkalaa ja Toivion kulmaa koskien. Yleisötilaisuus Tampereen vanhalla kir-
jastotalolla to 19.3. klo 13–19. Lisätietoja: http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/luonnos 
 

 

Vuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenille    

Kalustoa säilyttää ja vuokraa Teuvo Ahtonen, Pärrinkuja 1, 045 313 0427, teuvo.ahtonen@netti.fi 

• Pensasleikkuri, 5 €/vrk  

• Kahvinkeitin, iso ( 6 litraa), 5 €/kerta 

• Klapikone, 10 €/kerta  

• Oksasilppuri (max 30 mm), 10 €/kerta 

• Oksaleikkuri 2,5 m varrella, 2 €/kerta 

• Pumpputermospullo (2 kpl, isoja),  

• Puutarhajyrä 

• Sähköjohtoa 25 m kelalla 

• Tikapuut, jatkettavat (10 m asti) 

• Turvavaljaat kattotöihin, 5 €/kerta 

 




