Härmälän, Rantaperkiön, Sarankulman ja Hatanpään kaupunginosien kotiseutujulkaisu 2/2019

Härmälä-Seura ry. toivottaa lukijoille

HYVÄÄ JUHANNUSTA!
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Puheenjohtajalta

Kiinnostaako lähiseutusi historia?
Tule mukaan kotiseututyöhön
Hyvä Härmälän, Rantaperkiön, Hatanpään, Hatanpäänhovin ja Sarankulman sekä Härmälänrannan
asukas! Pidät kädessäsi ja luet juuri oman asuinalueesi poliittisesti sitoutumattoman kotiseutuyhdistyksen Härmälä-Seura ry:n omaa kotiseutujulkaisua,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa asuinalueellesi
joka kotiin jaettavana lehtenä.
”Mikä ihmeen kotiseutuyhdistys?”, saatat kysyä ja
ihan aiheellisestikin. Härmälä-Seura ry on perustettu
keräämään alueen historiaa ylläpitämään alueellista
yhteisöllisyyttä. Härmälä-Seura on julkaissut kotiseudustamme kirjoja ja postikorttisarjan, kotiseutulehti
Nurkkakuntaa ja järjestänyt yhteisiä tilaisuuksia yhdistysten ja asukkaiden viihdyttämiseksi.
Hyvä ystävä, alueen asukas, lähde mukaan kotiseututoimintaan ja liity yhdistyksemme jäseneksi.
Liittymisohjeetkin löytyvät toisaalta tästä lehdestä.
Kun tulet mukaan saat selville, mikä oli ”Ruhjunperän kohtalo”, missä sijaitsi ”verilato” tai Enqvistin
huvilan suihkulähde, Pärrinkosken myllyt, paikallisten hanujen pilsnerikioskit, erikoiskaupat jne. Opit
tuntemaan oman asuinalueesi entistä paremmin, saat
lisää juuria omaan asumiseesi Tampereen, ei vaan
Suomen, ei kun maailman parhaalla asuinseudulla.
Yhdessä jaamme tietojamme ja näin lisäämme

omaa ja muidenkin viihtyvyyttä omalla kotiseudullamme, täällä Hatanpään kartanon entisillä pelloilla. Jos mitä alueestamme mieleen putkahtaakin, niin
ottakaa ihmeessä yhteyttä, niin keskustellaan, muistellaan ja vaikkapa mietitään myös tulevia. Sana on
vapaa, yhteystiedot löytyvät alta.
***
Naapurimme Pirkkala-seuran julkaiseman lehden
Pirkkalaisen pääkirjoitus pari viikkoa sitten koski
pirkkalalaisten halua oikaista Härmälän kokoojakadun, Nuolialantien kautta matkallaan Tampereelle
tai takaisin Pirkkalaan. Kirjoituksessa ilmaistiin halu
päästä nykyistäkin nopeammin ja enemmän häiriötä aiheuttaen Härmälän talojen vieritse Tampereelle.
Onko tämä oikein, kun Pirkkalan kunta itse on
sulkenut monia vastaavia asuinalueiden läpi kulkevia teitä läpikulkuliikenteeltä?
Missä viipyy Härmälänrannasta suora yhteys Pereentielle Pyhäjärven rannan tuntumassa? Onkohan
niin, että samat henkilöt vastustavat meidän perinteistä kulkuyhteyttämme kivisillan yli Härmälänojan
länsipuolelle, jotka itse haluavat oikaista meidän
asuinalueemme kautta kaupungin keskustaan? Me-

hän emme ole edes vaatineet Nuolialantien läpikulun kieltämistä, vaan kaupunki on ainoastaan rauhoittanut ja hidastanut läpikulkua siinä toivossa, että kiireisimmät oikaisijat etsisivät itselleen nopeampia reittejä kulkea Pirkkalaan ja Pirkkalasta, kuin mitä meidän oma lähikatumme on.
Nuolialantien järjestelyt ovat kiistatta toimineet
haluttuun suuntaan, koska liikennemäärät eivät ole
nousseet vaikka Pirkkalan asukasmäärä on lähes
tuplaantunut toteutettujen muutosten jälkeisenä aikana. Mitähän Pirkkalan Partolan kauppiaat pitäisivät siitä, jos me tekisimmekin ostoksemme Tampereella, emmekä Partolassa? Tai jos Pirkkalan bussit
siirrettäisiinkin kulkemaan jostain muualta hitaamman kautta kuin Nuolialantietä?
Maailma muuttuu ja sen myötä joudumme etsimään myös uusia kulkureittejä perinteisten oikopolkujen sijasta.
Hyvää ja juonikasta juhannusta toivotellen
Juhani Skogberg
Härmälä-Seura ry
Puheenjohtaja
e-mail: juhani.skogberg@tpnet.fi

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!
Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Tilinumero: FI3721541800003988
Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:
webmaster@harmala-seura.net
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.
Puheenjohtaja
Juhani Skogberg
JOHTOKUNTA 2019
Jäsenet:
Hannu Merikoski
Eeva-Liisa Holappa
Jorma Karhumäki
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato
Erkki Nikkanen

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

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

TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

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
Juhani Skogberg
NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

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

Pirkkala

Tervetuloa palveltavaksi!

-20%
Tarjous voimassa
17.5.2019 saakka
AVOINNA

PUH. 040 727 1590
pirkkalan@ita-apteekki.fi

MA-PE 9-20
LA
9-18
SU
12-18

KOTIHOITOA KANSSASI


dĂƌũŽĂŵŵĞŬŽƚŝŚŽŝĚŽŶƉĂůǀĞůƵŝƚĂƐŝŶƵůůĞ͕ũŽŬĂ
ŬĂŝƉĂĂƚƐĞƵƌĂĂƚĂŝƚĂƌǀŝƚƐĞƚĂƉƵĂĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ
ƐŝŝǀŽĂŵŝƐĞƐƐĂ͕ƌƵŽĂŶůĂŝƚŽƐƐĂ͕ĂƐŝŽŝŶƚŝŬćǇŶŶĞŝůůćũĂ
ƵůŬŽŝůƵƐƐĂ͘

<ŽƚŝŚŽŝƚŽŽŶƐŝƐćůƚǇǇĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝŚĞŶŬŝůƂŬŽŚƚĂŝŶĞŶŚŽŝǀĂũĂ
ĂǀƵƐƚĂŵŝŶĞŶ͕ƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚŽ͕ůććŬĞŚŽŝĚŽƐƚĂŚƵŽůĞŚƚŝŵŝŶĞŶƐĞŬć
ŬƵŶƚŽƵƚƵƐ͘
dĂƌũŽĂŵŵĞƐŝŶƵůůĞŬŽƚŽŶĂĂƐƵŵŝƐƚĂƐŝƚƵŬĞǀŝĂŵŽŶŝƉƵŽůŝƐŝĂ
ƉĂůǀĞůƵŝƚĂ͗
▪
henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, 
kotipalvelut ja kotisairaanhoito
▪
kotisiivoukset
Säännölliset palvelumme ovat arvonlisäverottomia 
ja kotitalousvähennyskelpoisia. 

KƚĂƌŽŚŬĞĂƐƚŝǇŚƚĞǇƚƚćũĂŬƵƚƐƵĂƐŝĂŶƚƵŶƚŝũĂŵŵĞŵĂŬƐƵƚƚŽŵĂůůĞ
ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŬćǇŶŶŝůůĞ͊


^ŽŝƚĂŶƵŵĞƌŽŽŶϬϰϰϳϱϵϴϱϬϲƚĂŝůĂŝƚĂǀŝĞƐƚŝćŬŽƚŝŚŽŝƚŽΛƚǀƉǇ͘Ĩŝ
ǁǁǁ͘ƉŝƌŬĂŶŵĂĂŶƐĞŶŝŽƌŝƉĂůǀĞůƵƚ͘Ĩŝ
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Sisään- ja ulosajotunneleiden aukko Sulkavuoressa.

Puhdistamotyöt näkyvät katukuvassa
Teksti: Kari Saarinen
Kuva: Ari-Matti Ilkka

Keskuspuhdistamon rakentaminen tietää Nurkkakunta-lehden jakelualueella
uusia liikennejärjestelyjä.
Ainakin siirtoviemärityöt Nuolialantien ja Naistenmatkantien varressa sekä viemäritunnelien louhiminen Vihiojalta Sulkavuorta kohti näkyvät lähivuosina niin härmäläläisten, sarankulmalaisten, rantaperkiöläisten kuin hatanpääläistenkin arjessa.
Kesän aikana on jo aloiteltu viemäritöitä Tampereen ja Pirkkalan välisen
kuntarajan tuntumassa, Pirkkalan Pereentien liittymän kehittämisurakan
osana. Rakentaminen liittyy siihen,
että Raholan puhdistamolla nykyisin
käsiteltävät jätevedet johdetaan aikanaan alueen kautta Rantaperkiöön ja
sieltä edelleen Sulkavuoren puhdistamolle.
Härmälän alueella siirtoviemäriä
kaivetaan enimmäkseen kevyen liikenteen väylän alle, ja osa töistä pyritään tekemään muiden kunnallistek-

nisten töiden yhteydessä. Kevyelle liikenteelle onkin siellä täällä käytössä
väliaikaisia kulkureittejä. Liikenteelle
tulee kuitenkin valitettavasti aiheutumaan häiriöitä. Näistä tiedotetaan tarkemmin töiden alettua.
Tampereen kaupungin alueella vanhat puhdistamot lakkautetaan
niin Raholassa kuin Viinikanlahdessakin. Valmistuttuaan uusi jätevedenpuhdistamo käsittelee Tampereen jätevesien lisäksi Pirkkalan, Lempäälän,
Vesilahden, Ylöjärven ja Kangasalan
jätevedet. Lempäälää ja Vesilahtea lukuunottamatta näiden naapurikuntien
jätevedet jo käsitelläänkin Tampereen
kahdella puhdistamolla.
– Koko hankkeen rahoitustarve on
noin 320 miljoonaa euroa. Seudullisen
keskuspuhdistamon rakentaminen on
kautta aikain merkittävin ympäristöinvestointi kaupunkiseudulla. Vesistöön
päätyy keskuspuhdistamon kautta entistä puhtaammaksi käsiteltyä vettä,
Tampereen Seudun Keskuspuhdista-

mo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen mainitsee.

Ohjausta liikennevaloilla
Vuodenvaihteen jälkeen alkaa viemäritunnelien louhiminen Vihiojalta Sulkavuoreen. Tuloviemäritunnelissa jätevesi johdetaan keskuspuhdistamoon
käsiteltäväksi. Uudenaikaisen prosessin jälkeen se johdetaan puhdistamolta tunnelissa Vihiojanlahdelle ja sieltä edelleen purkuputkea pitkin pidemmälle Pyhäjärveen virtauksien kannalta sopivaan paikkaan.
– Louhintaa ja valmistelevia töitä varten liikenne Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun risteyksessä järjestellään uusiksi. Joukkoliikenne rullaa keskustasta päin muun liikenteen seassa, kunnes siirtyy juuri ennen Nuolialantielle kääntymistä
takaisin omalle kaistalleen, Heinonen
selittää.
Nykyinen joukkoliikennekaista ote-

taan väliaikaisesti kevyen liikenteen
käyttöön Lahdenperänkadun kohdalla. Liikennevaloja risteyksessä säädetään uusiksi.
– Valot ovat avainasemassa turvallisuuden takia, sillä liikenne tuolla alueella on kovin vilkasta, ja työmaa-ajoneuvojen täytyy päästä muun
liikenteen joukkoon, Heinonen sanoo.
Syksyn mittaan Vihiojalla rakennetaan muun muassa louhintatyömaan
varastokenttää, kaadetaan puustoa tulevan työmaan alta sekä suojataan aidalla alueen arvokkaat kynäjalavat.
Osa venepaikoista poistuu töiden
ajaksi käytöstä. Satamatoimisto tiedottaa venepaikkojen haltijoita siirrosta ja uudet paikat ovat käytettävissä
heinäkuussa. Tarkempaa tietoa venepaikoista antaa Satamatoimisto. Kaikkiaan Vihiojan alue on puhdistamoon
liittyvän rakentamisen työmaana vuoden 2023 loppuun saakka. Läheisten
kaupunginosien asukkaille pidetään
aiheesta infotilaisuuksia syksyllä.
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Aurinko helli Härmälän
turvallisuuspäivää
Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen
Härmälän 21. turvallisuuspäivää vietettiin perinteiseen tapaan torstaina
16.5.2019 Härmälän koululla. Tänä
vuonna sää suosi ja aurinko lämmitti
koko tapahtuman ajan.
Ohjelmaan oli entiseen tapaan sisällytetty viihdykettä koko perheelle – niin
aikuisille kuin lapsille. Teemana oli ”koko perheen tapahtuma”.
Ohjelman suunnittelu aloitettiin jo
keväällä yhteistyössä Härmälän koulun
vanhempainyhdistyksen ja Härmälän
eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa.
Koulun oppilaat olivat innolla mukana tapahtuman valmisteluissa ja he
jakoivat alueellamme Härmälän Leijonien toimittamaa tapahtumaesitettä. Lisäksi oppilaat ideoivat omaa ohjelmaa.
Erityisesti mainittakoon herkulliset leivonnaiset, joita yhden neljännen luokan oppilaat olivat valmistaneet myytäviksi.
Paikalla vieraili myös paloauto, joka kiinnosti erityisesti nuorisoa. Koulun oppilaat ottivat aktiivisesti osaa jär-

jestettyihin kisailuihin sekä jammasivat
Jamore-orkesterin tahdissa koulun pääoven edustalla.
Piha-alueella oli myynnissä hyvä valikoima erilaista suuhunpantavaa. Esim.
Leijonat tarjosivat hernekeittoa ja grillimakkaraa. Martat paistoivat lettuja
ja palanpainikkeeksi oli kahvia sekä
pullaa. Rantaperkiön Iskulla oli mukanaan hulavanteita, joiden pyöritystä
saattoi kokeilla niin lapset kuin aikuisetkin. Härmälässä toimivien eri seurojen esittelypisteillä kävijöille kerrottiin seurojen toiminnasta ja niihin liittymismahdollisuuksista.
Tapahtuma herätti entiseen tapaan
alueen asukkaiden mielenkiintoa ja
keskusteluja käytiin vilkkaasti. Edustamani Härmälä-seuran pöydän ääressä
kävi myös henkilöitä, jotka olivat tulleet paikalle muualtakin kuin Härmälän alueelta. Jotkut kertoivat, että olivat aikaisempinakin vuosina olleet mukana ja tulivat taas paikalle mielenkiinnosta.
Koska tapahtuma oli koulun alueel-

Härmälän Omakotiyhdistys
avasi kesän
Härmälän Omakotiyhdistys avasi 5.6. kesän Härmälänpuistossa ohjelmallisella
Kesäkauden avajaiset tilaisuudella.
Tilaisuudessa musiikkiesityksestä vastasi paikallinen Vispilä-orkesteri.
Kukkaset vaihtoivat omistajiaan ja omakotiyhdistyksen paistamat lätyt myytiin loppuun.
Tilaisuudessa oli vapaata keskustelua ja seurustelua koko illan ajan. Sää oli
mitä mainion kesän avausta ajatellen.

Paloauto kiinnostaa aina.
la, oppilaita oli runsaslukuisesti paikalla. Nuoria perheitä oli mukana ilahduttavan paljon. Monet kertoivat, että he
olivat hiljattain muuttaneet alueelle ja

heitä kiinnosti alueen historia, palvelut
ja erilaiset harrastusmahdollisuudet.
Turvallisuuspäivään osallistui arviolta n. 350 henkilöä.

TAMAR-MARKIISIT JA KAIHTIMET
SARANKULMASTA

TAMPEREEN MARKIISI OY
Avoinna arkisin 9-17
Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere
Puh. 010 292 2401 tampere@kaihdinmaailma.ﬁ
www.kaihdinmaailma.ﬁ

Hieronta • Fysioterapia • Lymfaterapia • Akupunktio

www.kunto-partola.fi
p. 03 3140 0600
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Kuuselassa oli runsaslukuinen yleisö keskustelemassa Härmälän alueen liikenteestä.

Härmälän liikenneilta Kuuselassa
veti tuvan täyteen
Yleisön kommentteja somessa

Merja Vikelä: Ei pidä unohtaa, että puhuttiin myös bussipysäkkien vaarallisuudesta kun malttamattomat kaaharit tekevät vaarallisia bussien ohituksia käyttäen vastaantulijoiden kaistaa...

Teksti: JoS
Kuvat: Arto Grönroos ja JoS

Liikenneiltaan kokoonnuttiin Härmälän alueen liikenteestä kiinnostuneiden
kesken Kuuselassa.
Härmälän Liikenneillassa Kuuselan palvelukeskuksessa 6.5. oli yli 50 kuulijaa
ja keskustelijaa. Mukana tapahtumassa
oli Härmälä-Seura ry, Härmälän omakotiyhdistys, Kuuselakeskus sekä Tampereen alueverkosto.
Tilaisuudessa puhuttiin Pirkkala–
Sulkavuori siirtoviemärityöstä, sen linjauksesta ja työn vaikutuksista Nuolialantien liikenteeseen.
Myös joukkoliikenne puhututti ja
erityisesti bussireitit ja niiden tulevat
muutokset.
Linjan 14 kulkua toivottiin takaisin vanhan seiskan reitille ja toivottiin
myös omaa bussia lähtemään Härmälänrannasta kohti kaupungin keskustaa, mitä reittiä hyvänsä.
Joku taisi mainita myös vesibussin
mahdolisuudesta kesäaikana käytettäväksi, suora reitti Härmälänsaaresta

Laukontorille.
Ylinopeudetkin mainittiin ja esitettiin niiden torjuntakeinoja.
Ehdotettiinpa myös bussipysäkkisyvennyksien palauttamista, että pääsisi
ajamaan liukkaammin Nuolialantien
päästä päähän. Katupysäkille pysähtyneet bussit kun hillitsevät liikaa nopeuksia.
Tilaisuudessa nousi esiin Lepolantien yläpäässä tapahtuva muualla asuvien taholta tapahtunut holtiton pysäköinti kadun molemmin puolin siten,
ettei kadulla päässyt yhtään leveämmät ajoneuvot kulkemaan.
Tämä koski niin hälytysajoneuvoja,
kuin huoltoliikennettäkin kuten jäteautoja.
Nyt Lepolantien yläpäähän on saatu pysäköinnin kieltävät liikennemerkit
ja kulku on muuttunut joustavaksi.
Tästä välitämme lähiasukkaiden kiitokset Tampereen liikennesuunnittelun tilaisuudessa mukana olleille virkamiehille.

Juha Isoniemi: Joo se on vanha keksintö. Aikoinaan laiva kulki pari kertaa
päivässä ja kärräsi huviloista väkeä keskustaan. Tai oliko ns. vesibusseja, mutta kuitenkin.

Lepolantien pysäköintikieltomerkki

Petro Niiniluoto: Keltainen ohituskieltoviiva tai keskikoroke koko nuolialantielle, niin loppuu se pysäkillä seisovien bussien ohittelu ja alkaa pirkkalalaisten läpiajoralli hiljenemään. Itseäni ei muutama sekunnin seisahtuminen bussin perässä haittaa. Sitten kun
se siitä liikkeelle lähtee, katoaa se jo yli
viittäkymppiä horisonttiin kun itse rajoitusten mukaan köröttelen.
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KESÄKÄVELY
Härmälä-Seuran ja Härmälän
Omakotiyhdistysten yhteinen kesäkävely
pidetään tällä kertaa Härmälän Campingalueella torstaina 4.7.2019 klo 18.00
Leirintäalueen edustaja esittele meille
alueen toimintaa.
Tilaisuuden jälkeen on
saunomismahdollisuus hintaan 5€/hlö
johon ennakkoilmoittautumiset
sähköpostilla: nurkkakunta@tpnet.fi
TERVETULOA!

Juhani Hildén:
Taksvärkkipäivistä
tietokoneaik aan

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

Sarankulman kaupunginosakirja Taksvärkkipäivistä
tietokoneaikaan on kertomus Sarankulman alueesta torppineen
ja teollisen kehityksen kulusta Pärrinkosken myllyistä
nykymaailmaan. Monipuolinen teos.

Pienet ilmot

RANTAPERKIÖN AUTOTALO OY
Halvat hinnat – parhaat autot
Tervetuloa kaupoille!
***
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.

Tilaukset s-postilla nurkkakunta@tpnet.fi.
2 kirjaa ilman postimaksua ennakkoon
maksettuna. Laskutetaan sähköpostilla ja
kirjat toimitetaan maksun tultua HärmäläSeuran tilille.

15€

PIRKKALA

K-citymarket Pirkkala

Avoinna:

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

Ma–La
8–21
arkisin
9–21
lauantaina
9–18
9–21
Su
11–20
sunnuntaina 12–18
10–20



Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
www.keskuspuhdistamo.fi


