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Puheenjohtajalta

Kaikki palvelut yhdessä ja
samassa paikassa...
...siis Lakalaivassa? Ei kiitos!
Asiaa suunnitellaan ja se ehkä toteutuu joskus tulevaisuudessa, mutta
tänään se herättää ristiriitaisia ajatuksia tälle Nurkkakunnalle.
Rahako näitä lennokkaita ideoita sanelee? Asukkaita kuunnellaan ja kuullaan, mutta millainen kokoonpano, tulevaisuustyöryhmä osaa koota kauaskantoiset suunnitelmat vaihe vaiheelta
järkevästi, mutta luovasti, niin että toteutukset palvelevat laajaa asujaimistoa. Meitä.
Soraääniä on aina, riippuu näkökulmasta.
Ainahan joku asuu palvelukeskittymistä kaukana ja joku lähellä. Harva
pääsääntöisesti nuorena suunnittelee
että muutan sairaalan lähelle jos sairastun, käyn uimahallissa jos se on lähellä, kirjastossa jos se on lähellä jne. Työpaikka on siellä missä on, asuinpaikas-

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!
Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Ainaisjäsen
60 €

ta riippumatta, paitsi jos muuttaa työn
perässä paikkakunnalle.
Joillakin intresseillä ihminen asuinpaikkansa valitsee, alueen vetovoima,
sattuma, palvelutkin, onko koulu lähellä onko päiväkoti lähellä jne. Nyt vaan
saa lukea yleisönosastokirjoituksista, että ”olimme koulun tai päiväkodin vuoksi muuttaneet juuri tälle alueelle ja nyt
kaikki siirretään muualle ja lapset kuljetetaan busseilla tai takseilla kouluun
hankalien matkojen taakse...”
Keskitetään!
Oman kotini historia ulottuu vuoteen 1938. Isoisäni tuli kotiin ja ilmoitti
isoäidilleni, että ”olen käynyt merkkaamassa Härmälästä meille tontin”. Lähin
koulu oli silloin Rantaperkiössä, puolentoista kilometrin päässä. Uusi koulu
rakennettiin viisikymmentäluvulla Härmälään, lähelle kotiani, lastentarhaa en
käynyt, oppikouluun menin Rantaper-

Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:
webmaster@harmala-seura.net
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Värikästä syksyä teille kaikille
Aira Ikonen

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.
Puheenjohtaja:
Aira Ikonen
Puh. 044 285 0708

Tilinumero: FI3721541800003988

kiöön.
Lentokenttä sentään oli vajaan kilometrin päässä kotoa.
Pienet olivat arjen ympyrät! Kaverit
ja harrastukset olivat lähellä.
Toisaalta maailmalle olisi päässyt
melkein kotiovelta, mutta ei lähdetty.
Autolla kierrettiin ympäri Suomea!
Se riitti silloin.
Maailma ja elinympäristö muuttuu
hengästyttävää vauhtia... on tunnelia,
ratikkaa, kansia, ostoskeskuksia, palvelukeskittymiä... Mikä milloinkin on riittävästi.
Riittääkö raha, riittääkö nykyiset veroäyrit ??
”Näillä mennään ja katsotaan mihin
se riittää”

Rahastonhoitaja:
Antti Sato
Puh. 040 501 2322

Sihteeri:
Juhani Skogberg

Erkki Nikkanen
Veli-Pekka Eloranta
Juhani Skogberg

Jari-Pekka Heimolinna

JOHTOKUNTA 2016
Jäsenet:
Aarno Ivendorf
Niilo Paldanius
Juhani Skogberg
Timo Aho
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato

Toiminnantarkastaja:
Merja Sandholm,
varalla Tuija Sandholm

Kannen kuva: Juhani Skogberg
VL Viima on näyttävän näköinen kaksitasoinen 1930-luvulla suunniteltu koulukone. Nyt se on esillä vitriinin suojissa Tampereen Härmälässä entisen Valtion Lentokonetehtaan pääkonttorin edustalla. Taustalla näkyy vihkimistilaisuuden yleisöä.

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa, Härmälän,
Rantaperkiön, Hatanpään ja Sarankulman
kaupunginosien alueilla.

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Skogberg JoS

1/8-sivu 90 €
Rivi-ilmoitukset (2 palstaa, 3 riviä) 20 €
Takasivu/sisäkansi sopimuksen mukaan

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere

Painos 4500 kpl.

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

JAKELU
Tampereen Ykkösjakelut, Tampere

ILMOITUSHINNAT (voimassa toistaiseksi)
1/1-sivu 460 €
1/2-sivu 250 €
1/4-sivu 150 €

ILMOITUSMATERIAALIT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
nurkkakuntalehti@gmail.com

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen
NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSTIEDUSTELUT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
NETTISIVUT:
www.harmala-seura.net
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PIRKKALA

K-citymarket Pirkkala

Avoinna:

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

arkisin
9–21
lauantaina
9–18
9–21
sunnuntaina 12–18
10–20
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Härmälä-seuran kevätkävely aurinkoisessa
säässä
Teksti ja kuvat: Kyllikki Nikkanen

Härmälän perinteinen kevätkävely vietettiin hyvässä säässä.
Härmälä-Seura järjesti 24.5.2016 perinteisen kevätkävelyn, joka suuntautui kaikkien härmäläläisten hyvin tuntemalle huvilarannikolle. Sää suosi tapahtumaa: saimme nauttia yhdestä kesän kauneimmasta päivästä.
Lähtöpaikkamme oli Lepola, joka on
ainoa nykypäivään asti säilynyt huvila.
Paikalle oli kokoontunut yli 30 henkilöä osallistumaan kävelyretkelle. Härmälä-Seuran puheenjohtaja Aira Ikonen avasi tilaisuuden ja iloitsi runsaasta osanottajamäärästä.
Eeva Polvinen, joka on aikoinaan
työskennellyt Lepolassa, kertoi seikkaperäisesti huvilan historiasta mainiten mm. että Lepola on Härmälän vanhin rakennus. Omistajansa senaattori
Ossian Wallinheimon aikana Lepolan
puutarha oli tosi mahtava. Siellä kasvoi 150 omenapuuta, 50 kirsikkapuuta ja 500 marjapensasta. Puutarhassa

kasvoi myös Tampereen ensimmäiset
tomaatit. Nykyään rakennuksessa toimii päiväkoti.
Allekirjoittanut kertoi yleisesti huvilarannikosta mainiten mm. entiset huvilat ja niiden omistajat. Hän toimi myös
kävelyn vetäjänä kertoen kierroksen aikana eri huviloita koskevia tietoja, joita
on hyvin ansiokkaasti kuvattu Huvilarannikko-kirjassa (Juhani Hilden, Tampere,1993).
Osanottajien joukossa oli todellisia
huvilarannikon tuntijoita, joilla oli mielenkiintoisia omakohtaisia muistikuvia
vanhoista ajoista ja rannikon vaiheista.
Härmälän Martat olivat järjestäneet
meille maukkaat pullakahvit, jotka nautittiin Enqvistin suihkukaivon luona. Samalla tutustuttiin huvilan puutarhassa
olleeseen vesijohtojärjestelmään, jonka rakennelmasta on vielä jäljellä sementistä valettu säiliö.
Kävelymme päätepisteenä oli Metsolan huvilan alue. Metsolan omisti aikoinaan Arthur Sommer, joka oli Fin-

laysonin isännöitsijä ja valtiopäivämies.
Metsolasta on jäljellä betoniset portinpylväät.
Kierroksemme kesti parisen tuntia,

jonka jälkeen Aira Ikonen kiitti osanottajia ja jakoi kaikille Härmälän huvilarannikkoa koskevan esitteen.
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Tervetuloa Tampereen
nykyaikaiseen,
tilavaan ja palvelevaan
kirpputorikeskukseen!

AVAAMME
PE 30.9. KLO 10.00

180 pöytää täynnä löytöjä, antiikkia, kirjoja,
kahvia ja pikkupurtavaa kirppishinnoin.

Tilaa pöytä: kirppismansegmail.com
tai soita 050 325 1659
Avoinna
www.mansenkirppis.fi
ma–pe 10–18, Nuutisarankatu 22
la–su 10–16

Seuraa meitä
Facebookissa ja
Instagramissa

KAIKILLE AVOINTA,
ESTEETÖNTÄ
RAVINTOLAPALVELUA
Ravintola Kuusenoksassa voit nauttia kotoisaa
aamiaista, lounasta tai kahvilan herkkuja.
Suosimme lähiruokaa ja ruokalistamme vaihtuu
viikoittain.
Kuuselakeskuksessa on mahdollista järjestää
yritysten ja yhdistysten kokouksia, koulutuksia
ja muita tilaisuuksia sekä perhejuhlia. Meillä
voit myös käyttää palvelukeskuskorttia
lounasruokailuusi.
Tervetuloa tutustumaan!
Ravintola Kuusenoksa, Kuuselakeskus,
Nuolialantie 46
Avoinna joka päivä klo 8–14.30
Ravintolapäällikkö Anne Halme, puh. 050 566 2765
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Miksi härm
vietäviksi ra
tavoitettava
Hatanpään koululla pidettiin jokin aikaa sitten yleisötilaisuus Tampereen
kantakaupungin yleiskaavasta.
Paikalla olivat yleisön kuultavina
Tampereen kaavoituksesta vastaavat
henkilöt.
Tilaisuuteen oli tullut kolmisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta tampere-

KEHITETTÄVÄT VYÖHYKKEET
Liikunnan iloa Iskun STRATEGISESTI
lasten liikuntatunneilla
MAHDOLLISUUKSIEN VYÖHYKE
Tehokkaaseen joukkoliikenteeseen ja raitiotiehen
tukeutuvalla vyöhykkeellä tulee mahdollistaa uusia sijainteja
tehokkaalle työpaikkarakentamiselle. Innovaatioympäristöjen, korkeakoulutuksen, merkittävien keskustojen ja työpaikka-alueiden sekä kansainvälisten yhteyksien kehittämistä
tulee tukea vyöhykkeellä toteuttamalla sekoittunutta tiivistä
rakennetta etenkin pysäkkien välittömään läheisyyteen.

Rantaperkiön Isku otsikoissa jo
105 vuotta!

TULEVAISUUDEN VYÖHYKE
Vyöhykettä kehitetään tulevaisuuden työ- ja toimipaikkaympäristönä. Kehittämisessä tavoitteina ovat tehokas
rakenne, turvalliset ja sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet
alueen sisällä ja keskuksiin, viheryhteyksien eheyttäminen,
liikennejärjestelyjen toimivuus ja kaupunkiympäristön
laatu. Iskun toiminnasLisää Rantaperkiön
Teksti ja kuvat: Aira Ikonen
Alueilla tuetaan olemassa olevan rakennuskannan käyttöä
ta jasekä
viikoittaisista
liikuntatunneista ja
ja monipuolista toiminnallisuutta
parannetaan liikenkestävän liikkumisen näkökulmasta. Alueen
Sisähypyt, jalkapallo,neympäristöjä
miesten
ja
naisten
uudistaminen vaatii ohjelmointia.
sijaitsevan
ratapihan alue varataan tulevaisuuden
ja lasten voimistelu,Alueella
yleisurheilu,
suuntiiviin työpaikka-alueen reservialueeksi. Alue toteutetaan
nistus, pyöräily, retkeily,
hiihto,järjestelyratapihan
lentotäysimittaisesti
siirron jälkeen. Sitä ennen voidaan ratapihan
aluetta täydentää .
pallo, voimistelu… Kymmeniä
urheilu-

tapahtumista löytää kotisivuilta www.
rantaperkionisku.com.

STRATEGISESTI KEHITETTÄVÄT VYÖHYKKEET

MAHDOLLISUUKSIEN VYÖHYKE
Tehokkaaseen joukkoliikenteeseen ja raitiotiehen
tukeutuvalla vyöhykkeellä tulee mahdollistaa uusia sijainteja
tehokkaalle työpaikkarakentamiselle. Innovaatioympäristöjen, korkeakoulutuksen, merkittävien keskustojen ja työpaikka-alueiden sekä kansainvälisten yhteyksien kehittämistä
tulee tukea vyöhykkeellä toteuttamalla sekoittunutta tiivistä
rakennetta etenkin pysäkkien välittömään läheisyyteen.

TULEVAISUUDEN VYÖHYKE
Vyöhykettä kehitetään tulevaisuuden työ- ja toimipaikkaympäristönä. Kehittämisessä tavoitteina ovat tehokas
rakenne, turvalliset ja sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet
alueen sisällä ja keskuksiin, viheryhteyksien eheyttäminen,
liikennejärjestelyjen toimivuus ja kaupunkiympäristön laatu.
Alueilla tuetaan olemassa olevan rakennuskannan käyttöä
ja monipuolista toiminnallisuutta sekä parannetaan liikenneympäristöjä kestävän liikkumisen näkökulmasta. Alueen
uudistaminen vaatii ohjelmointia.
Alueella sijaitsevan ratapihan alue varataan tulevaisuuden
tiiviin työpaikka-alueen reservialueeksi. Alue toteutetaan
täysimittaisesti järjestelyratapihan siirron jälkeen. Sitä ennen voidaan ratapihan aluetta täydentää .

LOGISTISTEN TOIMINTOJEN VYÖHYKE
muotoja on Iskussa harrastettu
pitkän
Vyöhykkeellä
sijaitsevien työpaikkojen ja elinkeinojen alueita kehitetään tehokkaina ja hyvin saavutettavina
historian aikana.
STRATEGISESTI KEHITETTÄVÄT VYÖHYKKEET
tuotantotoiminnan alueina. Alueille ei tule sijoittaa sellaisia
LOGISTISTEN TOIMINTOJEN VYÖHYKE
MAHDOLLISUUKSIEN
VYÖHYKE
On järjestetty iltamia,
juhlia,
ja raskaasta liikenteestä, melusta,
Vyöhykkeellä sijaitsevien työpaikkojen ja elinkeitoimintoja,
jotkatalvihäiriintyvät
Tehokkaaseen
joukkoliikenteeseen
ja
raitiotiehen
nojen
alueita
kehitetään tehokkaina ja hyvin saavutettavina
tärinästä ja päästöistä. Soveltuvilla osilla sallitaan lumentukeutuvalla
vyöhykkeelläkilpailuitulee mahdollistaa uusia sijainteja
kesäretkiä, leirejä,
osallistuttu
tuotantotoiminnan
alueina. Alueille ei tule sijoittaa sellaisia
vastaanotto- ja maanvastaanottotoiminta. Alueiden yhteyktehokkaalle työpaikkarakentamiselle. Innovaatioympäristötoimintoja, jotka häiriintyvät raskaasta liikenteestä, melusta,
siä seudullisille
ja valtakunnallisille
parannetaan.
jen, korkeakoulutuksen,
merkittävien
keskustojen japääväylille
työpaikhin, tapahtumiin,
voimistelujuhlille
kotitärinästä ja päästöistä. Soveltuvilla osilla sallitaan lumenVyöhykkeellä
sijaitseviayhteyksien
väyliä kehitetään
logistiikan ja tavaka-alueiden
sekä kansainvälisten
kehittämistä
vastaanotto- ja maanvastaanottotoiminta. Alueiden yhteyktulee tukea
vyöhykkeelläsujuvuutta
toteuttamalla
sekoittunutta tiivistä
raliikenteen
tukien.
maassa ja ulkomailla,
järjestetty
NuoliaHärmäläläiset
eivätja valtakunnallisille
ole oikein tyytyväisiä
palv
siä seudullisille
pääväylille parannetaan.
rakennetta etenkin pysäkkien välittömään läheisyyteen.
Vyöhykkeellä sijaitsevia väyliä kehitetään logistiikan ja tavalantiellä juoksukilpailuja,
näytöksiä, raei saa siirtää
poissujuvuutta
Härmälästä.
raliikenteen
tukien.
TULEVAISUUDEN VYÖHYKE
YLEISMÄÄRÄYS
Vyöhykettä kehitetään tulevaisuuden työ- ja toimiseudullisesti merkittävää vähittäiskaupan kerrosalaa enimmäis- LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
TIELIIKE
kennettu talkoilla
Rantaperkiön
urheipaikkaympäristönä.
Kehittämisessä
tavoitteina
ovat tehokas
Keskustatoimintojen
alueiden
ulkopuolelle
ei saa sijoittaa yli määrältään seuraavasti: Lielahti 80 000, Hervanta 70 000, KaleYLEISMÄÄRÄYS
sujuvat kävelyja pyöräily-yhteydetsuuryksiköitä
3 turvalliset
000 oma
k-m²jasuuruisia
päivittäistavarakaupan
MOOTTORITIE
RAUTAT
va 70 000, Koilliskeskus 55 000, Lakalaiva 45 000, Turtola 35 000,
lukenttä sekä rakenne,
seuralle
kesänvietKeskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle ei saa sijoittaa
yli
alueen sisällä
keskuksiin,
viheryhteyksien
eheyttäminen, erikoistavaratai yli ja
2 000
k-m² suuruisia
keskustahakuisen
3 000
k-m² suuruisia päivittäistavarakaupan suuryksiköitä
Tesoma 30 000.
MOOTTORITIEKSI TAI
MOOTTORITIENÄ
liikennejärjestelyjen
toimivuus ja kaupunkiympäristön laatu.
kaupan suuryksiköitä.
tai
yli
2
000
k-m²
suuruisia
keskustahakuisen
erikoistavaratopaikka.
ERITASO
KEHITETTÄVÄ TIE kaupan suuryksiköitä.
Seudullisen päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavarakaupan
Alueilla tuetaan olemassa olevan rakennuskannan käyttöä
suuryksikön koon alaraja on 10 000 k-m².
ja monipuolista
toiminnallisuutta
sekä parannetaan liikenSEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ JA
Toimintaa on
riittänyt
kaikille
halukPALVELUT
JA
ELINKEINOT
neympäristöjä kestävän liikkumisen näkökulmasta. Alueen
ELINKEINOT
MAANA
PÄÄVÄYLÄN MAANPALVELUT
ALAINEN JA
OSUUS
SEUDULLISEN PALJON TILAA VAATIVAN KAUPAN ALUE
vaatiiKESKITETTYJEN
ohjelmointia.
KESKITETTYJEN PALVELUJEN SIJOITTAMISEN
kaille jo monenuudistaminen
sukupolven
ajan. Men-PALVELUJEN SIJOITTAMISEN
Alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittävää palUUSI SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ
Alueella sijaitsevanVYÖHYKE
ratapihan alue varataan tulevaisuuden
VYÖHYKE
SUUNTA
Alueelle
sijoitetaan
keskitettyjä
ja kaupallisia sosi- jon tilaa vaativan vähittäiskaupan kerrosalaa enimmäismäärältään
Alueelle sijoitetaan keskitettyjä julkisia ja kaupallisia sositiiviinovat
työpaikka-alueen
reservialueeksi.
toteutetaan
neet sukupolvet
viitoittaneet
tien Aluejulkisia
ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ
LIITTYM
aali- ja terveyspalveluja, koulutus- ja kulttuuripalveluja
sekä
aali- ja järjestelyratapihan
terveyspalveluja, siirron
koulutusja Sitä
kulttuuripalveluja
sekä seuraavasti: Lahdesjärvi 150 000, Lielahti 70 000, Hankkio 40 000.
täysimittaisesti
jälkeen.
enUUSI ALUEELLINENvapaa-ajan
PÄÄVÄYLÄ
palveluja. Alueelle sijoittuvissa yksityisissä KEHITE
kehitvapaa-ajan
palveluja.
Alueelle
nen voidaan
ratapihan
aluetta täydentää
jota pitkin kaikenikäiset
harrastajat
ja . sijoittuvissa yksityisissä kehit- Seudullisen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suurtämishankkeissa
tulee
varautua
tarpeen
mukaan
julkisten
paltämishankkeissa
tulee varautua tarpeen mukaan julkisten pal- yksikön koon alaraja on 15 000 k-m². Alueelta tulee olla sujuPÄÄKOKOOJAKATUvelujen tarvitsemiin
UUSI PÄÄKOKOOJALOGISTISTEN TOIMINTOJEN VYÖHYKE
tilavarauksiin. Palvelujen
sijoittamisessa jay
Liikennealuetta
seuratoimijat edelleen
kulkevat.
velujen
tarvitsemiin
tilavarauksiin.
Palvelujen
sijoittamisessa ja vat ajoneuvoyhteydet seudullisille pääväylille.
KATU
lähiympäristön
suunnittelussa huomioidaanvää
niiden
saavutettaVyöhykkeellä
sijaitsevien
työpaikkojen
ja elinkeikaupunkirake
lähiympäristön
suunnittelussa
huomioidaan
niiden saavutettaKEHITETTÄVÄ KATUvuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen.
nojen alueita
kehitetään tehokkaina
ja hyvin
saavutettavina
KEHITETTÄVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
turvalliset kävely
Tänään Iskun
vahvat
kilpailulajit
lenvuus joukkoliikenteellä,
kävellen
ja pyöräillen.
tuotantotoiminnan
alueina. Alueille
ei tule sijoittaa
sellaisia
Väylää kehitetään osana eheytyvää
kaupunkiraVÄHITTÄISKAUPPA
KESKUSTATOIMINTOJEN
Alueella tuetaan kärkitoimialaan liittyvien hankkeiden
taan seudullisen
toimintoja, jotka häiriintyvät raskaasta liikenteestä, melusta,
kennetta.
ALUEELLA
VÄHITTÄISKAUPPA
topallo ja joukkuevoimistelu
ovat otsi- KESKUSTATOIMINTOJEN
kehittämistä. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoituksen lisäksi
tärinästä ja päästöistä. Soveltuvilla osilla sallitaan lumenKeskustoissa suuryksikköjen
tulee tukeutua joukkoliikenteen
JOUKKO
ALUEELLA
JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN
KATU
vastaanotto- ja maanvastaanottotoiminta. Alueiden yhteykasuminen. Alueen kytkeytymistä osaksi kaupunkirakennetta
runkolinjastoon ja niiden maantasokerrosten tulee avautua kakoissa.
Keskustoissa
suuryksikköjen
tuleeparannetaan.
tukeutua joukkoliikenteen tulee edistää kehittämällä sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet Katu suunnitellaan ja rakennetaan
ensisijaisesti joukkoliiken- JOUKKOLIIKENTE
siä seudullisille
ja valtakunnallisille
pääväylille
tutilaan. Ydinkeskustan osalta ei seudullista vähittäiskauppaa
ole
runkolinjastoon
ja niiden
maantasokerrosten
tulee avautua ka- aluekeskuksen palveluihin ja lähivirkistysalueisiin. Alueen saa- teen ehdoilla. Tarkemmissa mitoitettu.
sijaitsevia väyliä
kehitetään
logistiikan ja tavasuunnitelmissa
tulee varmistaa
Pysäkin
väl
Muiden keskustojen
osalta alueelle voidaan
sijoittaa
Lisäksi laajaVyöhykkeellä
ja monipuolinen
liikunraliikenteen
sujuvuutta
tukien. osalta ei seudullista vähittäiskauppaa ole
tutilaan.
Ydinkeskustan
pysäkkien
hyvä
saavutettavuus.
Katuun
rajautuvan
maankäyvutettavuutta päärautatieasemalta ja lentokentältä tulee paräpysäköintiin ja s
mitoitettu.
Muiden
tön tulee olla tehokasta etenkin pysäkkien läheisyydessä.
nan harrastustoiminta
aikuisille
ja keskustojen
lapsil- osalta alueelle voidaan sijoittaa rantaa mm. pysäkkisijoittelun ja -yhteyksien avulla.
YLEISMÄÄRÄYS
seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan kerrosalaa enimmäis- LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE
le täyttää lähikoulujen
salit alueiden
ilta toisensa
Keskustatoimintojen
ulkopuolelle ei saa sijoittaa yli määrältään seuraavasti: Lielahti 80 000, Hervanta 70 000, Kale3 000 k-m² suuruisia päivittäistavarakaupan suuryksiköitä
MOOTTORITIE
RAUTATIE
UUSI RAUTATIE
va 70 000, Koilliskeskus 55 000, Lakalaiva 45 000, Turtola 35 000,
jälkeen.
tai yli 2 000 k-m² suuruisia keskustahakuisen erikoistavaraTesoma 30 000.
MOOTTORITIEKSI TAI MOOTTORITIENÄ
kaupan suuryksiköitä.
ERITASOLIITTYMÄ
UUSI ERITASOLIITTYMÄ
KEHITETTÄVÄ
TIE
Seudullisen
päivittäistavarakaupan
ja
muun
erikoistavarakaupan
Ihana kesänviettopaikka Teiskossa,
suuryksikön koon alaraja on 10 000 k-m².
SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ JA
PALVELUT JA ELINKEINOT
MAANALAINEN ERITASOLIITTYMÄ
PÄÄVÄYLÄN MAANALAINEN OSUUS
viehättävine mökkeineen
ja hyvä
sau-SIJOITTAMISEN
SEUDULLISEN PALJON TILAA VAATIVAN KAUPAN ALUE
KESKITETTYJEN
PALVELUJEN
Alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittävää palUUSI SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ
VYÖHYKE
SUUNTAISUUSI SUUNTAISna kokoaa kesänviettäjiä,
ja
talkooväjon
tilaa
vaativan
vähittäiskaupan
kerrosalaa
enimmäismäärältään
Alueelle sijoitetaan keskitettyjä julkisia ja kaupallisia sosiALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ
LIITTYMÄ
LIITTYMÄ
aali- ja terveyspalveluja, koulutus- ja kulttuuripalveluja sekä seuraavasti: Lahdesjärvi 150 000, Lielahti 70 000, Hankkio 40 000.
UUSI
ALUEELLINEN
PÄÄVÄYLÄ
keä luonnon vapaa-ajan
rauhaan.
Kesä
Teiskossa
palveluja. Alueelle sijoittuvissa yksityisissä kehit- Seudullisen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suurKEHITETTÄVÄ LIITTYMÄ
tämishankkeissa tulee varautua tarpeen mukaan julkisten pal- yksikön koon alaraja on 15 000 k-m². Alueelta tulee olla sujuPÄÄKOKOOJAKATU
UUSI PÄÄKOKOOJALiikennealuetta ympäristöineen kehitetään osana täydentyvelujen tarvitsemiin
tilavarauksiin.
Palvelujen sijoittamisessa ja vat ajoneuvoyhteydet seudullisille pääväylille.
tarjoaa vastapainoksi
talven
aherrukKATU
vää kaupunkirakennetta. Alueelle muodostetaan sujuvat ja
lähiympäristön suunnittelussa huomioidaan niiden saavutettaKEHITETTÄVÄ KATU
KEHITETTÄVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
turvalliset kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reitit sekä parannevuus joukkoliikenteellä,
kävellenarkiliija pyöräillen.
selle, hyvät marjamaat,
kesäistä
Väylää kehitetään osana eheytyvää kaupunkiraAlueella tuetaan kärkitoimialaan liittyvien hankkeiden
taan seudullisen ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.
kennetta.
VÄHITTÄISKAUPPA KESKUSTATOIMINTOJEN
kehittämistä. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoituksen lisäksi
kuntaa vaikka saunapuita
JOUKKOLIIKENTEEN TAVOITERUNKOLINJASTO
ALUEELLA pilkkomalla,
JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KATU
asuminen. Alueen kytkeytymistä osaksi kaupunkirakennetta
Keskustoissa suuryksikköjen tulee tukeutua joukkoliikenteen tulee edistää kehittämällä sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet Katu suunnitellaan ja rakennetaan ensisijaisesti joukkoliiken- JOUKKOLIIKENTEEN VAIHTOPYSÄKKI
soutelua tyynellä
järvellä,
kalaonnea.
runkolinjastoon ja niiden maantasokerrosten tulee avautua ka- aluekeskuksen palveluihin ja lähivirkistysalueisiin. Alueen saa- teen ehdoilla. Tarkemmissa suunnitelmissa tulee varmistaa
Pysäkin välittömässä läheisyydessä tulee varautua pyötutilaan. Ydinkeskustan osalta ei seudullista vähittäiskauppaa ole vutettavuutta päärautatieasemalta ja lentokentältä tulee pa- pysäkkien hyvä saavutettavuus. Katuun rajautuvan maankäy- 
räpysäköintiin ja seudullisen liityntäpysäköinnin järjestämiseen.
Idylliä!
Iskunsijoittaa
kesänviettopaikan
idylliä Teiskossa.
mitoitettu. Muiden keskustojen osalta alueelle voidaan
tön tulee olla tehokasta etenkin pysäkkien läheisyydessä.
rantaa mm. pysäkkisijoittelun ja -yhteyksien avulla.



mäläläisten palvelut suunnitellaan
autatien ja moottoritien taakse vaikeasti
aan paikkaan?
laista. Eniten yleisön keskuudessa keskustelua herätti kaavailut keskittää kunnalliset palvelut Lakalaivan alueelle, jota erityisesti härmäläläiset pitivät liikenteellisesti vaikeana asiana. Lakalaiva
kun sijaitsee Härmälään nähden kahden huomattavan liikenne-esteen takana, moottoritie ja rautatie muodostavat

kulkuesteen niin jalankululle, kuin polkupyöräilyllekin korkean mäen ja pakollisen kiertotien vuoksi. Eikä Härmälästä pääse edes julkisilla kulkuvälineilläkään suoraan Lakalaivaan. Suoraa yhteyttä sinne ei Härmälästä ole. Härmälässä ei enää ole enää edes pankkiautomaattia jäljellä, viimeinenkin poistet-

tiin kuukausi taapäin kokonaan.
Tilaisuuden pääkysymykseksi muodostuikin se, miksi Härmälästä pitäisi asioida hankalassa Lakalaivassa,
kun härmäläläisille sitä parempi olisikin asioinnin keskittäminen vaikkapa
Tampereen keskustaan.
Myös Härmälän leirintäalueen
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muuttamissuunnitelmat asuinkäyttöön
kiinnosti paikalla olleita asukkaita. Esittipä joku, että jospa poistettaisiin kuntaraja Pirkkalaa vastaan kokonaan. Sarankulmassa kun on jo paljon palveluita tarjolla.
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Kantakaupungin yleiskaava 2040
KARTTA 2 PALVELUT, ELINKEINOT JA
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
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Kantakaupungin y

KARTTA 2 PALVELUT,
LIIKENNEJÄRJESTELM

Kantakaupungin yleiskaava 2040
luonnos 10.8.2016

Tampereen kaupunki

Kantakaupungin yleiskaava 2040
luonnos 10.8.2016

Kaupunkiympäristö

velujen keskittämiseen hankalien kulkuyhteyksien päähän. Etenkään Härmälän Kirjastoa
Härmälä-seuranPia
puheenjohtaja
Aira Ikonen ja Hatanpään alueen asukasTampereen
Mika PirMaankäytön suunnittelu
Hastio, yleiskaavapäällikkö
kaupunki
Kaupunkiympäristö
honen tutustuvat tarkoin Tampereen Kantakaupungin yleiskaava 2040 Maankäytön
esitysmasuunnittelu
ENTEEN YHTEYSTARVE
PYÖRÄILYN
ERITYINEN LAATUKÄYTÄVÄ
teriaaliin.
Pysäkin välittömässä läheisyydessä tulee varautua pyö-



räpysäköintiin.
merkittävää vähittäiskaupan kerrosalaa enimmäisLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
TIEseudullisesti
RAUTATIE
määrältään seuraavasti:UUSI
Lielahti
80 000, Hervanta 70 000, KaleMOOTTORITIEUUSI HENKILÖLIIKENTEEN
va 70 000, Koilliskeskus 55 000, Lakalaiva 45 000, Turtola 35 000,MATKAKESKUS
Tesoma 30 000.
MOOTTORITIEKSI
TAI MOOTTORITIENÄ
OLIITTYMÄ
UUSI ERITASOLIITTYMÄ
ASEMA
KEHITETTÄVÄ TIE
Seudullisen päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavarakaupan
LÄHIJUNAPYSÄKKI
suuryksikön koon alaraja on 10 000 k-m².
SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ JA
ALAINEN ERITASOLIITTYMÄ
Aseman seutua
kehitetään
PÄÄVÄYLÄN
MAANmonipuolisena
ALAINEN OSUUS asumisen ja
SEUDULLISEN PALJON TILAA VAATIVAN KAUPAN ALUE
palvelujen
alueena.UUSI
Pysäkille
johtaviaPÄÄVÄYLÄ
kävelyn ja pyöräilyn yhteAlueelle
voidaan
sijoittaa
seudullisesti
merkittävää
palSEUDULLINEN
AISUUSI SUUNTAISyksiä kehitetään. ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ
jon tilaa vaativan vähittäiskaupan kerrosalaa enimmäismäärältään
MÄseuraavasti: LahdesjärviLIITTYMÄ
150 000, Lielahti 70 000, Hankkio 40 000.
UUSI TAVOITEVERKKO
ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ
Seudullisen
paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suur- PYÖRÄILYN
ETTÄVÄ
LIITTYMÄ
PÄÄKOKOOJAKATU
UUSI
PÄÄKOKOOJAyksikön koon alaraja on 15 000 k-m². Alueelta tulee olla
sujuKeskustoja
ja joukkoliikenteen
vaihtopisteitä
yhdistävä
pyö2 PALVELUT,
ympäristöineen
kehitetään
osana
täydenty- räilynKARTTA
vat ajoneuvoyhteydet
seudullisille
pääväylille.
runkoreitistö,
jota kehitetäänELINKEINOT
sujuvan,KATU
nopeanJA
ja tasaKEHITETTÄVÄ KATU
ennetta. Alueelle
muodostetaan
sujuvat
ja
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
KEHITETTÄVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
vauhtisen arkipyöräilyn
Reittien
täsmälliVäyläämahdollistamiseksi.
kehitetään osana eheytyvää
kaupunkirayn, pyöräilyn
ja ulkoilun
sekä paranneAlueella
tuetaan reitit
kärkitoimialaan
liittyvien hankkeiden
set sijainnit ratkaistaan
tarkemmassa suunnittelussa ja reitit
kennetta.
ajoneuvoliikenteen
kehittämistä. Alueellasujuvuutta.
sallitaan pääkäyttötarkoituksentoteutetaan
lisäksi
siten, JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN
että pyöräilyväylän pituus- jaKATU
poikkileikkaus,
asuminen. Alueen kytkeytymistä osaksi kaupunkirakennetta
Kantakaupungin yleiskaava 2040
sijoittuminen
maastoon
sekä
risteämisratkaisut
muun
liikenOLIIKENTEEN
Katu
suunnitellaan
ja rakennetaan
ensisijaisesti
joukkoliikentulee edistää TAVOITERUNKOLINJASTO
kehittämällä sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet
luonnos
10.8.2016
teen
ehdoilla.
Tarkemmissa
suunnitelmissa
tulee varmistaa
teen
kanssa
tukevat
pyöräilyn
nopeutta
ja
sujuvuutta.
palveluihin ja lähivirkistysalueisiin. Alueen saaEENaluekeskuksen
VAIHTOPYSÄKKI
Tampereen
kaupunki
pysäkkien
hyvä
saavutettavuus.
Katuun
rajautuvan
maankäyvutettavuutta päärautatieasemalta ja lentokentältä tulee paKaupunkiympäristö
littömässä
läheisyydessä
tulee
varautua avulla.
pyötön
tulee olla tehokasta etenkin pysäkkien läheisyydessä.
rantaa mm.
pysäkkisijoittelun
ja -yhteyksien
Maankäytön suunnittelu
Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö
seudullisen liityntäpysäköinnin järjestämiseen.

Kantakaupungin yleiskaava 2040

Pysäkin välittömässä läheisyydessä tulee varautua pyö
räpysäköintiin.
MATKAKESKUS

UUSI HENKILÖLIIKENTEEN
ASEMA

LÄHIJUNAPYSÄKKI
Aseman seutua kehitetään monipuolisena asumisen ja
palvelujen alueena. Pysäkille johtavia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään.
PYÖRÄILYN TAVOITEVERKKO
Keskustoja ja joukkoliikenteen vaihtopisteitä yhdistävä pyöräilyn runkoreitistö, jota kehitetään sujuvan, nopean ja tasavauhtisen arkipyöräilyn mahdollistamiseksi. Reittien täsmälliset sijainnit ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa ja reitit
toteutetaan siten, että pyöräilyväylän pituus- ja poikkileikkaus,
sijoittuminen maastoon sekä risteämisratkaisut muun liikenteen kanssa tukevat pyöräilyn nopeutta ja sujuvuutta.

PYÖRÄILYN ERITYINEN LAATUKÄYTÄVÄ
Pyöräilyn tavoiteverkkoon kuuluva seudullista pyöräliikennettä
palveleva pääreitti, joka yhdistää Tampereen keskustan naapurikuntien keskuksiin ja jota kehitetään korkeatasoisena, jatkuvana ja nopeana yhteytenä.
VIRKISTYS- JA VAPAA-AJANPYÖRÄILYN REITTI
Pääosin asuin- ja viheralueiden sisällä kulkeva pyöräreitti, jota
kehitetään viihtyisän pyöräily-ympäristön ja miellyttävän liikkumiskokemuksen mahdollistamiseksi. Kullekin reitille laaditaan kokonaissuunnitelma, jossa ratkaistaan reitin tarkempi
sijainti ja luonne. Reitti toteutetaan luontevaksi osaksi ympäristöään huomioiden erityisesti ympäröivien viheralueiden virkistys- ja ympäristöarvot.
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
TAMPEREEN KESKUSTAN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA, HYVÄKSYTTY KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 18.1.2016

PyöräilynTIELIIKENTEEN
tavoiteverkkoon
kuuluva seudullista pyöräliikennettä
YHTEYSTARVE
Pysäkin välittömässä läheisyydessä tulee varautua pyöpalveleva pääreitti, joka yhdistää Tampereen keskustan naapuräpysäköintiin.
UUSI RAUTATIE
rikuntienRAUTATIE
keskuksiin ja jota kehitetään
korkeatasoisena, jatkuMATKAKESKUS
UUSI HENKILÖLIIKENTEEN
vana ja nopeana yhteytenä.



ERITASOLIITTYMÄ

UUSI ERITASOLIITTYMÄ

ASEMA

VIRKISTYS- JA VAPAA-AJANPYÖRÄILYN REITTI
LÄHIJUNAPYSÄKKI
Pääosin asuinja viheralueiden
sisällä kulkeva pyöräreitti, jotaAseman seutua kehitetään monipuolisena asumisen ja
MAANALAINEN
ERITASOLIITTYMÄ
kehitetään viihtyisän pyöräily-ympäristön ja miellyttävän
liik- alueena. Pysäkille johtavia kävelyn ja pyöräilyn yhtepalvelujen
SUUNTAISUUSI SUUNTAISyksiä kehitetään.
kumiskokemuksen
LIITTYMÄ mahdollistamiseksi.
LIITTYMÄKullekin reitille laaditaan kokonaissuunnitelma, jossa ratkaistaan reitin tarkempi PYÖRÄILYN TAVOITEVERKKO
KEHITETTÄVÄ
LIITTYMÄ
sijainti ja luonne. Reitti toteutetaan luontevaksi osaksi ympäKeskustoja ja joukkoliikenteen vaihtopisteitä yhdistävä pyöLiikennealuetta
ympäristöineen
kehitetään
osana täydentyristöään
huomioiden
erityisesti
ympäröivien
viheralueiden
vir-runkoreitistö, jota kehitetään sujuvan, nopean ja tasaräilyn
vää kaupunkirakennetta. Alueelle muodostetaan sujuvat ja vauhtisen arkipyöräilyn mahdollistamiseksi. Reittien täsmällikistysja ympäristöarvot.
turvalliset kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reitit sekä paranneset sijainnit ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa ja reitit
toteutetaan siten, että pyöräilyväylän pituus- ja poikkileikkaus,
sijoittuminen maastoon sekä risteämisratkaisut muun liikenJOUKKOLIIKENTEEN TAVOITERUNKOLINJASTO
kanssa tukevat pyöräilyn nopeutta ja sujuvuutta.
TAMPEREEN
KESKUSTAN STRATEGINEN teen
OSAJOUKKOLIIKENTEEN
VAIHTOPYSÄKKI

taan seudullisen ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

YLEISKAAVA,
HYVÄKSYTTY
KAUPUNGINVALTUUSPysäkin
välittömässä läheisyydessä
tulee
varautua pyö
TOSSA
18.1.2016
räpysäköintiin
ja seudullisen
liityntäpysäköinnin järjestämiseen.

PYÖRÄILYN ERITYIN
Pyöräilyn tavoiteverkkoon kuu
palveleva pääreitti, joka yhdist
rikuntien keskuksiin ja jota ke
vana ja nopeana yhteytenä.

VIRKISTYS- JA VAPA
Pääosin asuin- ja viheralueide
kehitetään viihtyisän pyöräilykumiskokemuksen mahdollist
taan kokonaissuunnitelma, jo
sijainti ja luonne. Reitti toteut
ristöään huomioiden erityises
kistys- ja ympäristöarvot.

YLEISKAAVA-ALUEE

TAMPEREEN KESK
YLEISKAAVA, HYVÄ
TOSSA 18.1.2016

Rivi-ilmoitukset
KAUPUNGIN KUUMIN DISCO Tampere-Päivänä 30.9.2016 klo 18.00–20.00
Rantaperkiön Nuorisokeskuksessa, Järjestävät Tampereen Nuorisopalvelut, Likioma-projekti ja muut alueen toimijat. Musiikin helmistä eri vuosikymmeniltä vastaa DJ Smiling Sun!
Varaa itsellesi edullinen ilmoitus tältä paikalta. *Vain 20€/kerta* Varaa paikkasi ajoissa!
Kahdelle palstalle, kolme riviä! Ilmoitus sähköpostilla, jossa on ”ilmoitusteksti”, ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja laskutusosoite. Laskutetaan ennen lehden ilmestymistä sähköpostilaskulla.
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Härmälä-seuran retki Laukon kartanoon

Teksti ja kuvat: Erkki Nikkanen

Härmälä-seura teki kesäretken Laukon
kartanoon. Ilmat suosivat retkikuntaa ja
retki oli muutenkin antoisa.

Retkemme alkoi 10.8.2016 kello 9 bussilla Härmälän koulun kohdalta. Mukana oli 17 osallistujaa. Sää oli aurinkoinen.
Bussimme oli Kutter-korilla oleva 53-paikkainen Scania, vm. -83,
TREDUn omistama ja uuden turbon
myötä 450 hv. Kulku oli tasaisen varmaa. Rattia pyöritti varmaotteisesti luokanopettaja Tommi Siren.
Pysähdyimme ensiksi Lempäälässä, missä tutustuimme oppaan johdolla mielenkiintoiseen Museoraittiin.
Varsinkin Artturi Eskolan kauppa
(per. 1903–1974) oli suuren ihastuksen
kohde, koska siellä oli sellaisia tavaroita ja esineitä, joita oli meidän ikäpolven vanhempien ja tuttujen kotona. Kaupan viereisessä talossa oli mm.
parturin ja kampaajan tuoli ja ammattivälineitä, vanha ompelukone, "Wauhti nro 1" Tampereen Polkupyörätehtaan
polkupyörä vuodelta 1899, puusepän
nurkkaus, veteraanihuone, sepän pajatila ym. muuta mielenkiintoista. Lopuksi kävimme Sakkolan museossa, missä
oli vaikuttavia kuvia ja esineitä luovutetun Sakkolan pitäjän ("possupitäjä")
historiasta ennen viime sotia.

Ennen kuin jatkoimme matkaa vilkaisimme vielä Hakkarin kartanon sisätiloja.
Maukkaan lounaan nautimme seisovasta pöydästä Vaihmalanhovissa. Ruoka oli monipuolista ja sitä oli riittävästi
kohtuuhintaan, joka sisältyi retkihintaan
50 €/osallistuja.
Hyvän tovin keskusteltuamme ajettiin kohti Laukon kartanoa kello 13:ksi.
Vanhan viljamakasiinin kohdalla kartanonrouva Liisa Lagerstam otti meidät
ystävällisesti vastaan. Hän kertoi kävelyosuuden aikana 600-vuotisen kartanon eri rakennuksista ja nykypäivästä.
Rakennukset ovat pääosin 1930- ja
40-luvulta. Vanhat työläisten asunnot
on remontoitu ja vuokralaisia on 25
henkilöä.
Ensimmäinen Kartanoa koskeva
kirjallinen maininta on vuodelta 1416.
Päärakennus paloi 1704 ja Kurkien aika päättyi 1817.
Punaiset polttivat päärakennuksen
1918. Elias Lönnrot tuli Laukkoon 1924
ja keräsi aineistoa Elinan surma-balladiin. Samanniminen runo julkaistiin
1840 Kantelettaressa. Näytelmän ensi-ilta oli 1891.
Laukosta kuljetettiin laivalla tavaraa
Laukontorille Laukko-laivalla. Se oli Pyhäjärven ensimmäinen höyrylaiva. Laivasta siis nimi Laukontorille.
Torpparilakon 1906 ja torpparihää-

töjen 1907 ja tulipalon 1918 jälkeen
uusi päärakennus valmistui 1931. Sen
edessä on rappusten molemmin puolin Jussi Mäntysen tekemät hirvenpäät.
Rappusten edessä on Kurki-suvun graniittipaasi Kurki-nimineen ja vuosilukuineen.
Ns. Laukon peuroja tuotiin kartanoon useita ja niistä neljä selviytyi kaukaisesta matkasta. Kartanon silloinen
isäntä Rafael Haarla päästi ne 1934 vapauteen. Juhani ja Leena Lagerstam–
kartanonemännän vanhemmat–ostivat
Laukon 1968. Sitä ennen kartano oli

Rafael Haarlan omistuksessa vuodesta
1929. Hän ihaili C.L.Engelin uusklassista rakennustyyliä.

Kartanon hevostoiminta oli
maankuulua.
Ensimmäiset Laukko-varsat syntyivät
1981, 1982 Choctaw Brave 1986 Black
Laukko. Puistossa oli 1976 SM-hevoskilpailut. Toiminta loppui 2000-luvun
alussa.
Kartanonemäntä Liisa Legerstam ja
miehensä ostivat Laukon 2013. Nyt kar-
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Lämpöä
kuten haluat.
Tulisijojen lämpöominaisuuksissa
on suuria eroja. Laajasta NunnaUunimallistosta löydät kotisi lämmöntarpeeseen sopivan tulisijan.
Lue lisää www.nunnauuni.com.
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YRITYKSEN
NIMI
TAKKAVISIO
Kenkätie 4, Aukioloajat
Osoite
Pirkkala
(S-marketin
talo)
Puhelinnumero

www.takkavisio.fi

RENKAAT
VANTEET

tanoon oli mahdollista 600-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tutustua myös yksityisiä henkilöitä 1.6. lukien ja vierailuumme mennessä kartanolla oli käynyt 25 000 henkilöä. Melkoinen menestys!
Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin
20.8. aurinkoisen päivän ja täydenkuun
aikaan. Allekirjoittaneella oli tilaisuus
osallistua vaimo Kyllikin kera päättäjäisiin ja kuunnella puistolavan penkillä
ihanasti viidellä kielellä laulanutta Saara Aaltoa.
Vanhin kartanon esine on iso seinägobeliini. Em. Liisan isä Juhani hankki
sisustusesineitä Laukkoon mm. Tukholman antiikkikaupoista.
Liisa Lagerstamin kirjoittamana on ilmestynyt Laukon 600-vuotista historiaa
erinomaisesti valoittava paksu ja seik-

kaperäinen kirja. Hän on tutkinut paljon esim. Gabriel Kurkea, 1630–1712.
Kartanossa hän esitti meille diakuvin
historiakatsauksen.
Vaikuttavan kartanokierroksen päätteeksi yhdistys tarjosi osanottajille Juhlatallissa kahvit.
Kartanoretken aikana tuntui "historian siipien havinaa", kun sai kuulla Turun linnanvoudista Klaus Kurjesta
1457, pojastaan Turun piispa Arvidista 1500, Laukon isännän ryöstöretkistä 1568 mm. Karkkuun (varasti Kaarina
Hannuntyttären korut), Nuijasodasta ja
Axel Kurjesta 1597 ja Brahen pidoista
1638.
Ei voi muuta sanoa kuin että olipa
mahtava kokemus ja elämys. Sinne täytyy päästä uudelleen, esim. joulun aikaan!

p. 044 506 0206

RENGASHOTELLI
TUULILASIT

Puh. 040 506 1660
Nuutisarankatu 22

Lopuksi retkemme suuntautui Vesilahden puukirkkoon, missä meidät vastaanotti "rokkipappi" Harri Henttinen.
Hän kertoi kirkon historiasta ja puhui
erittäin miellyttävästi. Hän oli aluksi vt.
kirkkoherrana, mutta seurakunta halusi hänet vakinaiseksi 1995 lukien! Oli
hyvin sympaattinen pappi ja piti meille
kirkon vieressä olevassa vanhassa kivisakastissa mieliinpainuvan puheen Isä
meidän-rukouksen kanssa. Puheessaan
hän painotti ihmisten kunnioitusta ja
huomioon ottamista arjen askareissa!
Kiitän kaikkia osanottajia mukavas-

www.rengaskymppi.fi
33900 TAMPERE

ta retkestä. Itselleni jäi mukavat fiilikset ja toivottavasti muillekin.

www.harmala-seura.net
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80-vuotiaan VL
Viima -kaksitason
vitriini muutti jo
toisen kerran
Tampereen Valtion Lentokonetehtaan
alue Härmälässä on rakentumassa Pyhäjärven rannan teollisuusalueesta asuinalueeksi. Alueen merkitystä maamme
ilmailuhistoriaa ei haluta unohtaa. Siitä
muistuttaa vitriinissä VL Viima -koulukoneen prototyyppi. Se sai nyt uuden
paikan Sisu-aukion laidalla osoitteessa
Valmetinkatu 5.
Vitriininsiirtotapahtuma järjestettiin
perjantaina 2. syyskuuta. Tilaisuuden
avasi Lentovarikon Kilta ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Käkelä. Paikalla oli kutsuvieraita ja yleisöä yhteensä
noin sata henkeä.
Viiman aiempi sijainti kaavoitettiin
asuinkorttelikäyttöön, mutta löytyi uusi paikka kadun toiselta puolelta. Tämä
oli jo vitriinin toinen siirto, sillä se on
aiemmin siirretty kertaalleen samojen
katujen risteyksen viereen rakennetun
asuinrakennuksen tieltä.
Valtion Lentokonetehdas muut-

ti Härmälään Suomenlinnan telakka-alueelta 1930-luvulla. Sittemmin
suomalaista lentokoneteollisuutta jatkoi Valmet ja nykyisin Ilmavoimien tarpeisiin vastaa Patria.
Vitriinissä esillä oleva Viiman prototyyppi VI-1 valmistui Suomenlinnassa ja lensi ensilentonsa 11. tammikuuta
1936. Kone poistettiin käytöstä 2.7.1952
ja varastoitiin Vesivehmaalle. Sieltä se
siirrettiin Kuoreveden Halliin ja lopulta
Tampereelle. Huonokuntoisen Viiman
entisöinti valmistui 1985, jonka jälkeen
kone saatiin esille Härmälään.
VL Viima oli Valtion Lentokonetehtaan valmistama kaksitasoinen ja -paikkainen koulukone. Sen suunnittelu aloitettiin vuonna 1934. Konetyypillä oli
tarkoitus korvata Ilmavoimien tshekkoslovakialaiset Letov S.218 A Smolik
-koneet.
JoS

Jäsenasiaa
Teksti: Erkki Nikkanen
Johtokunnan kokouksessa 23.8.2016
todettiin, että maksaneita jäseniä on
130. Jäsenmaksuaan ei vielä ole maksanut 57 jäsentä. Jäsenmaksun suuruus
on vaivaiset 10 euroa/vuosi, tasaraha.
Toivon johtokunnan nimissä, että ne,
jotka tuntevat piston sydämessään maksamattoman jäsenmaksun vuoksi, maksaisivat jäsenmaksunsa pikimmiten tässä lehdessä mainitulle yhdistyksen tilille merkinnöin KUKA on maksanut.
Maksamattomien jäsenten osalta
vuosilta 2015 ja 2016 tehdään aikanaan poisto jäsenrekisteristä.
Vaikka jäsenmaksu on pieni, niin
sen maksaminen on jäsenen moraalinen velvollisuus. Yhdistyksen sääntöjen
2 §:ssä on mainittu yhdistyksen toiminta-ala ja tehtävät. Niiden mukaisesti on
toimittu ja tehty työtä seuran hyväksi ja
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Jokainen jäsen on sisäistänyt nämä
seuratoiminnan periaatteet ja tavoitteet,
kun on liittynyt seuraan. Näinhän asia
on muissakin yhdistyksissä.
Koska jäsenistössämme on varmasti
osaavia ja tarmokkaita ihmisiä, peräänkuulutamme heitä aktiivisesti osallistumaan seuran toimintaan.
Tulevassa syysvuosikokouksessa
9.11.2016 klo 18 Kuuselassa toivoisinkin, että paikalla olisi hyvä joukko jäseniä päättämässä tärkeistä henkilövalinnoista ja tulevasta toiminnasta. Voitte vaikuttaa yksittäisenä jäsenenä tai
johtokunnan jäsenenä monella tapaa

toimintaan. En tee tässä toimintalistaa,
mutta yli 40 vuoden seuratoimintakokemuksella ja noin 25 yhdistyksen jäsenenä takaan, että jokaiselle halukkaalle löytyy mielenkiintoisia ja mielekkäitä tehtäviä. Y
hdessähän me tätä seuraa viemme
eteenpäin. Joskus vain tuntuu siltä, että tekijöitä voisi tämän kokoisessa seurassa olla rutkasti enemmänkin.
Kova kilpailijamme on Härmälänrannan uuden asuinalueen asukasyhdistys, missä on jo yli 200 jäsentä kolmen toimintavuoden kuluessa.
Em. yhdistys on kuitenkin toiminnassaan keskittynyt tuon kehittyvän asuinalueen asioihin. Lisäksi on vielä Härmälän omakotiyhdistys. Tässä yhdistyksien luvatussa maassa meidän tehtävämme on omalla toiminnallamme
osoitettava seuramme olemassaolon oikeutus. Siihen tarvitaan Teidän jokaisen
panosta ja mielenkiintoa.
Kertokaa seurastamme ja sen toiminnasta ystävillenne, tuttaville ja naapureille.
Tarkempia tietoja saat puheenjohtajlta, sihteeriltä ja vaikkapa allekirjoittaneelta.
Tehdään seurastamme yhdessä entistä ehompi kotiseutuhenkinen ja toimiva yhdistys. Minkä jäsenenä on ylpeä olla tässä hetkessä ja jatkossa. Hyvää syksyä kaikille ja tapaamisiin syyskokouksessa!

Karl Gustaf Bosson ”Bosse” Willebrand kertoi tilaisuudessa Viiman prototyypin koelentäjänä toimineesta isästään, joka toimi välirauhan aikana liikennelentäjänä muun
muassa matkustajakone Kalevan kapteenina. Matkustajakone Kaleva (OH-ALL) oli Aero O/Y:n kolmimoottorinen Junkers Ju-52-3/mge -lentokone, jonka kaksi neuvostoliittolaista pommikonetta ampui alas sen ollessa reittilennolla Tallinnasta Helsinkiin 14. kesäkuuta 1940.
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Käsityötunnit Härmälän koulussa 50-luvulla
Teksti ja kuvat Aira Ikonen

Usein palaan muistoissani kansakoulun käsityötunneille ja muistelen
lämpimästi persoonallista käsityönopettajaamme.
Muistan ne suuret puiset puikot ja
virkkuuneulat, joilla käsityönopettajamme Anni Kättö-Viita meitä opasti erilaisten pistojen ja silmukoiden
teossa. Puisessa telineessä oli pak-

suja lankoja ristiin rastiin ja siitä näki
neulan ja koukun viennit viimeisellekin riville asti.
Käsityötunneilla valmistettiin ainakin pieniä liinoja, nenäliinalaukku,
vohvelikankainen hame, käsityöpussi, Molla-Maija, esiliina, sukat, tumput ja pipo.
Pienet liinat valmistuivat niin, että
erivärisillä langoilla ommeltiin erilaisia pistoja kangas täyteen, reunat viimeisteltiin ja lopuksi hapsutettiin reuna. Värikkäiden patalappujen virkkaaminen oli oma lukunsa ja ne nostavat hymyn kasvoille edelleen. Silmukat kun tuppasivat vähenemään
kun patalappu alkoi olla valmis eikä
reunasta tullutkaan suora!
Koulun käsityötunnilla valmistunut
kuminauhavyötäröinen, vohvelikankainen puolihame on vuosien saatossa johonkin jo kadonnut, mutta pieni
tilkku on muistona jäljellä tilkkulaatikossani.
Käsityöpussin ompelin erilaisilla
pistoilla punaruutuisesta kankaasta
kokonaan käsin. Pussin päälle ommeltiin omat nimikirjaimet ja lopuksi pujotettiin kanttinauha käsityöpussin suuta sulkemaan.
Molla-Maijan tekemiseen liittyy
erityisen mukavia muistoja. Nuken tekemisen eri vaiheet muistuvat edel-

leen hyvin mieleen vaikka olin 3-4
luokkalainen eli 9-10 -vuotias kun
nukkea valmistettiin.
Ensin tehtiin kaavat, sitten leikattiin nuken kroppa ja pää lakanakankaasta, ommeltiin, täytettiin ja puettiin itse valmistettuihin vaatteisiin. Ja
kaikki ommeltiin käsin erilaisin pistoin. Opettajan persoona pääsi hyvin esiin juuri Molla-Maijan valmistumisen eri vaiheissa. Kappaleet ommeltiin tikkipistoilla ympäri ja sen jälkeen kroppa täytettiin vanulla isoa
puista puikkoa käyttäen. Tikkipistot
piti olla tasaisena rivinä ja pistot yhtä pitkiä. Nuken täyttäminenkin piti
tehdä kunnolla, eikä mitään muhkuroita Mollan jaloissa tai käsissä saati
päässä saanut olla.
Vanutäyte pitikin olla tiukassa ja
se testatiin niin että opettaja kopautti täytetyllä kropalla oppilaan päätä
ja jos kuului kipakka ääni niin Molla-Maijan täyttäminen oli onnistunut
hyvin ja työtä sai jatkaa.
Molla-Maijan silmät opettaja pyöräytti nuken kasvoihin sormustimella, joka oli mustattu lyijykynällä. Sitten vaan valittiin sopiva lanka silmien
väriksi. Hiukset tehtiin villalangasta.
Valmiina Molla-Maija oli täydellinen
ja pääsi keväällä koulun näyttelyyn.
Nukke on rakas käsityömuisto ja

Härmälän Sarankulmassa
avataan uusi suurkirpputori
Mansen Kirpputorikeskus avataan
30.9.2016. Kirpputorikeskuksessa on
800 neliömetriä avaraa toimitilaa.
Tällä hetkellä kaikki myntipöydät
ovat jo varattuja, mutta muutaman viikon päähän tila on syytä varata jo hetimmiten. Kysyntää on kirpputoripaikoista ollut jo reilusti näin etukäteenkin.
Kirpputorin myyjille luvataan lähettää päivittäin raportit myynneistä, lisäk-

si kirppiksellä on myynnissä kahvia ja
purtavaa.
Avajaisissa on normaalia enemmän
ohjelmaa ja tapahtumaa ja ylläpitäjät
toivottavatkin asiakkaat tervetulleiksi
heti avajaisiin. Ja mikä parasta, parkkipaikkoja löytyy alueelta riittävästi.
Kirpputorin sähköpostiosoite on
kirppismanse@gmail.com.
JoS

Liity Härmälä-seuran Facebook-ryhmään
Härmälän historialliset paikat ja tapahtumat

Syksyn sienisatoa lähimetsistä.

edelleen sen hameenhelmassa on
opettajan kirjoittama nimilappu pienelle paperilapulle nuppuneulalla
kiinnitettynä.
Mitään työtä käsityötunnilla ei tehty huiskimalla, kappaleet piti ensin
harsia ja vasta sitten pääsi saumoja
ompelemaan koneella.
Napinläpiä harjoiteltiin ensin pienille tilkuille, joita käytiin näyttämässä jonossa opettajalle ja vasta monien
harjoiteltujen siististi ommeltujen napinläpien jälkeen sai opettajalta luvan
ommella napinläpi esiliinaan. Käsitöiden tekeminen opetti pitkäjännitteisyyttä ja työn jäljen siisteyttä ja huolellisuutta ja luovuuttakin, koska kankaita ja tilkkuja sai valita oman mielen mukaan.
Opettaja Anni Kättö-Viidan kertomat tarinat ja monenlaiset kertomukset siivittivät käsityötuntiamme ja ne
pienet palkinnoksi saadut kiiltokuvat,
joissa oli opettajan kirjoitus ”Ensimmäinen palkinto pipon kutomisesta”
olivat tärkeitä kannustimia.
Jos toisaalta opettajan tokaisu ”Voi
hyvä jysäys kumminkin…” sai ryhdistäytymään jos joku homma ei heti onnistunutkaan tai jota opettaja
oli selittänyt jollekin jo ”liian” monta kertaa.
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Viihtyisä kaupunkikoti
Härmälänrannassa
skanska.fi/kodit • härmälänranta.fi
Tulossa uusi kohde
ennakkomarkkinointiin
As. Oy Tampereen
Härmälänrannan Pilotti

Härmälänrannan
asuntomyyntipiste
Viimankatu 1, avoinna
ma klo 9-16, ke klo 10-18

Jätä meille yhteystietosi,
saat ensimmäisten
joukossa Pilotin esitteen
hinnastoineen
skanska.fi/pilotti
visualisointi

Tulossa ennakkomarkkinointiin loppu syksystä 83 uutta kerrostalokotia Härmälänrantaan, osoitteeseen Myrskynkatu 12, 33900 Tampere. Härmälänranta laajenee
entisestään, kun Valmetinkadun länsipuolelle, nousee uusia ilmeikkäitä asuinkortteleita. As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pilotti kohoaa ensimmäisten joukossa
idylliseen ja elävään kaupunkiympäristöön. skanska.fi/pilotti

Lentäjäpoika -patsas on osa
Härmälänra nna n historiaa
.

an puistoalueet
Luonnonkaunis Härmälänsaa ri ja rann
.
ittejä
ilure
ulko
ia
mon
tarjoavat

Kiinnostuitko? Lisätietoja asuntomyynnistämme Verstaankatu 1, 33100 Tampere •
p. 0800 150 051 (maksuton) • avoinna ma-pe klo 8-16 •
Härmälänrannan asuntomyyntipiste Viimankatu 1, 33900 Tampere •
avoinna ma klo 9-16, ke klo 10-18 • asuntomyynti.tampere@skanska.fi

