
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuMuMuMuiiiita ta ta ta kalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjä    

• Pirkkalan Talvirieha 2019 Suupalla Vapaa-aikakeskuksen ympäristössä su 17.3. klo 12– 
• Eduskuntavaalit su 14.4., ennakkoäänestys 3.–9.4.2019. Äänestetään jälleen Toivio koko 

Pirkkalan ja Pirkkala koko maakunnan ykkösaktiiviseksi! 
• Romunkeräys Saukontien kentällä lauantaina 18.5.2017 klo 9-13 (jäsenetu) 
• Teatteriretki alkusyksystä: Lisäinfoa seuraavissa tiedotteissa (jäsenetu) 
 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

Yhdessä olemme vahvempia 

Vuosi pyörähti käyntiin talvisissa merkeissä ja toiviolaiset kolasivat lumia korkeammille penkoille 
kuin moneen vuoteen. Nyt vesi jo tippuu räystäistä, tieto ovat jäisiä sekä sohjoisia ja hanget madal-
tuvat silmissä. Toivion kylkeen suunniteltu suuren asuinalueen sisältävä kaavaluonnos on nukkunut 
Pirkkalan kunnassa talviunta, mutta herännee nyt maaliskuussa käsittelyyn vihdoin kaavasta saa-
tujen palautteiden perusteella viilattuna versiona. Omakotiyhdistys on asian suhteen aktiivinen.  

Yhdistys kannustaa kaikkia Toiviossa asuvia liittymään omakotiyhdistyksen jäseneksi vuosimaksul-
la 10 eur/talous. Yhdessä olemme vahvempia julkisyhteisöiden ja muiden sidosryhmien suuntaan ja 
samalla voimme itse toimia oman lähiyhteisön hyväksi. Kalustolainaus, bussireittien suunnitteluun 
osallistuminen ym. on koettu tarpeelliseksi. Suunnitteilla on keväällä ensiapukurssi ja jälleen kesän 
jälkeen teatterireissua. Mitä muuta toimintaa haluaisit omakotiyhdistykseltä?    

Pian leikataan omenapuut ja sitten odotellaankin jo ensimmäisiä leskenlehtiä ojiin ja krookuksia 
pihoihin kukkimaan. Mukavaa kevään odotusta! 

Kristiina Kaila 

Toivion Sanomat   1/2019 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n tiedotelehtinen, maaliskuu 2019 

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

K U T S U 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS Toivion koululla  

sunnuntaina 24. maaliskuuta 2019 klo 15.00 
 

• Kunnan ympäristötarkastaja Ulla Helimo kertoo ja keskustelee  

Pyramiitinnotkosta ym. Toivion lähiluonnosta 

• Vuosikokous, sääntömääräiset asiat. Lopuksi vapaata keskustelua 

ajankohtaisista aiheista. Tule, kuule ja vaikuta! 

Tee- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!        t. omakotiyhdistyksen hallitus 



 

Postinjakelijat toivovat jokaiseen postilaatikkoon 

selkeää numero- ja nimimerkintää! � 

 

Ajankohtaista liikenteestä ja ympAjankohtaista liikenteestä ja ympAjankohtaista liikenteestä ja ympAjankohtaista liikenteestä ja ympääääristöstä (tietoja saatu kunnristöstä (tietoja saatu kunnristöstä (tietoja saatu kunnristöstä (tietoja saatu kunnaaaasta)sta)sta)sta) 

Ojatiellä turvallisuutta parannetaan kesälläOjatiellä turvallisuutta parannetaan kesälläOjatiellä turvallisuutta parannetaan kesälläOjatiellä turvallisuutta parannetaan kesällä    

Ojatien liikenneturvallisuuskohteet suunnitel-
laan keväällä ja on tarkoitus toteuttaa kesällä. 
Mahdollisesti suojatiesaareke poistetaan huono-
jen näkemien parantamiseksi. Pysäkki voidaan 
muuttaa ajoratapysäkiksi. Samalla mietitään 
keinoja Patamäenkadulta 30 km/h alueelle saa-
puvien ajonopeuksien hillitsemiseksi ennen 
Korpitien liittymää. Kohteiden katusuunnitel-
mat tulevat nähtäville huhtikuun lopussa 

Muut tiestön lähikohteet PartolassaMuut tiestön lähikohteet PartolassaMuut tiestön lähikohteet PartolassaMuut tiestön lähikohteet Partolassa    

Päällystys ja saneerauskohteita ei ole tulossa 
tänä vuonna Toivioon. Muuta ei ole vielä suun-

nitteilla. Puistopuolellakaan ei ole hankkeita 

Toivioon. Partolassa Naistenmatkantien liitty-

mien kehittämistyöt alkavat vuonna 2019. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bussipalvelujen kehittämisestä jätetty aloiteBussipalvelujen kehittämisestä jätetty aloiteBussipalvelujen kehittämisestä jätetty aloiteBussipalvelujen kehittämisestä jätetty aloite    

Omakotiyhdistys jätti helmikuun lopulla 
Tampereen joukkoliikenteelle ja kunnalle laajan 
aloitteen: Matka-aika palautettava v. 2014 
edeltäneelle tasolle, vuorot sovitettava koulujen 
ja junien aikatauluhin, lisävuoroja ruuhka-
aikoihin (etenkin nopea linja 14T), Suupalle 
vaihdoton yhteys ja katos Ruotutien pysäkille. 

 
Tamkopio 7.3.2019                 TS 1/2019                   Painos 520 kpl 

Tilaa Toivio-kangaskassi! 
 

Tukeva musta kassi,  

sinisellä Toivion kartta- 

painatuksella. Luomu- 

puuvillaa.  

Mallikappale nähtävillä  

omakotiyhdistyksen  

vuosikokouksessa 24.3.  

koululla.  

Tilausohje: Maksa 17 euroa/kpl 31.3. mennessä 

ok-yhdistyksen tilille FI20 5730 7320 0737 53 

ja laita nimesi viestikenttään.  

Kasseja tilataan ainoastaan etukäteen maksa-

neille. Toimitusaika noin yksi viikko.  

 

Toivion kaava yhä suuruuden hullu: lautakunta 6.3. ja kh 11.3. päättävät mitä tehdä 

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaehdotuksen aineisto tuotiin julkisuuteen 28.2.2019 yhdyskunta-

lautakunnan ke 6.3. kokouksen esityslistan mukana. Jos yla ei palauttanut ehdotusta valmiste-

luun, niin päätös siirtyy ma 11.3. kunnanhallitukselle.  

Yli 1100 adressin allekirjoittajan, liki kaikkien noin 140 mielipiteen jättäneen, v. 2018 yleisötilai-
suuksien ja kunnanhallituksen enemmistön (7-4) mielipiteestä ei ole välitetty, vaan aiemmat jät-

tiongelmat ovat yhä jääräpäisesti kaavassa, ja kenen päättämänä, siitä ei ole tietoa. 

Toivion jättimitoitus on liki ennallaan. Pääkokoojakatu on koulun metsässä ja Pyramiitinnotkos-
sa, luontohelmen helmessä, vaikka mielipiteen jättäneistä katua vastusti 133 ja kannatti 3. Käsit-

tämättömästi yli 60 ha rakentamisesta on maakuntakaavan vastaisesti virkistysalueella. 

Tuollainen kaava tulisi aivan liian kalliiksi kuntalaisille ja ympäristölle. Ei ole ollut tätä päivää 

kaavaprosessi eikä kaavaehdotus. Todella ikävää ja väärin kuntalaisille, jos yla ja kh laittavat 
nähtäville näin salaisesti valmistellun ja monelta tapaa kielteisen kaavaehdotuksen. 

Ehdotusmateriaali löytyy myös ok-yhdistyksen listan alapäästä: http://toivio.info/dokumentit.php 


