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Hyvä Härmälän, Rantaperkiön, Sarankulman  
ja Hatanpään asukas.

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.

Tämän lehden julkaisija Härmälä-Seura ry on juuri 
Sinun asuinalueesi kotiseutuyhdistyksesi, joka vaalii 
alueesi historiaa ja myös kerää sitä talteen. 
 Kotiseutuyhdistys myös järjestää kotiseutuaihei-
sia keskustelu- ja muistelutilaisuuksia alueellasi. Seu-
raava tällainen on 9. joulukuuta Kuuselakeskukses-
sa, jossa Härmälän oma poika Seppo Kaivola kertoo 
Härmälän lentokentän harrasteilmailusta ja muusta 
lentokentän taannoisesta toiminnasta. Tilaisuus on 
kaikille avoin tilaisuus. Tervetuloa kuulemaan mie-
lenkiintoisia asioita Härmälän lentokentästä. Moni 
lukijoista ei taida tietääkään, että juuri Härmälässä 
on tehty maamme ensimmäinen moottorikoneella 
tapahtunut lento. Siitä kertoo Unto Hietasen tekemä 
kuvan patsas joka on Adolf Aarnon lentoyrityksen 
muistoksi pystytetty Härmälään Sisu-Aukiolle enti-
sen lentokonetehtaan konttorin eteen. Aiemmin pat-
sas sijaitsi Lepolan huvilan edustalla, josta se siirret-

tiin nykypaikalleen uuden kadun alta. 
 Härmälä-Seuran nimi on siinä mielessä harhaan-
johtava, että seura toimii huomattavasti laajemmalla 
alueella kuin vain Härmälässä. Seura on Härmälän, 
Hatanpään, Rantaperkiön ja Sarankulman kaupun-
ginosissa toimiva kotiseutuyhdistys, joka kuuluu jä-
senenä Suomen Kotiseutuliittoon. Seura on perus-
tettu vuonna 1990 ja sen tarkoituksena on työsken-
nellä toimialueensa viihtyisyyden lisäämiseksi alu-
eellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiir-
teiden pohjalta. Seuran tarkoituksena on myös toi-
mia alueen asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssitee-
nä. Härmälä-Seura pyrkii syventämään kotiseututun-
temusta ja paikallishenkeä ja näin lisäämään kiinty-
mystä kotiseutuun. 
 Härmälä-Seura osallistuu aluetta koskevaan suun-
nitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon tekemällä 
aloitteita, esityksiä ja lausuntoja viranomaisille se-

kä yksin että yhteistyössä samoja päämääriä toteut-
tavien yhteisöjen kanssa. Seura suorittaa kotiseutua 
koskevaa tutkimus-, tallennus- ja julkaisutoimintaa. 
Tähän mennessä on julkaistu kolme alueen histo-
riaa valaisevaa teosta. Lisäksi seura julkaisee neljästi 
vuodessa ilmestyvää kotiseutulehteä nimeltä Nurk-
kakunta, jota juuri luet.
 Tervetuloa mukaan toimintaamme, hyvään seu-
raan leppoisasti ylläpitämään yhteisöllisyyttä yhtei-
sellä asuinalueellamme. 

Juhani Skogberg
Härmälä-Seura ry
Puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, tou-
kokuussa, elokuussa ja marraskuussa, Här-
mälän, Rantaperkiön, Hatanpään ja Saran-
kulman kaupunginosien alueilla.

Painos 4500 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Juhani Skogberg

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

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

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

PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere

JAKELU
Tampereen Ykkösjakelut, Tampere

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

ILMOITUSTIEDUSTELUT: 
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi

NETTISIVUT: 
www.harmala-seura.net

Kannen kuva: Skogbergin joulupöytä (JoS)

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

HÄRMÄLÄ-SEURA ry. 
Puheenjohtaja 
Juhani Skogberg

JOHTOKUNTA 2019
Jäsenet:
Hannu Merikoski
Eeva-Liisa Holappa
Jorma Karhumäki
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato 
Erkki Nikkanen
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    Lämmin kiitos 
kuluneesta vuodesta

    Rauhallista Joulua ja
 Onnellista Uutta Vuotta

2020

Itä-Apteekki
Pirkkala

 

KOTIHOITOA KANSSASI

▪ henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, 
kotipalvelut ja kotisairaanhoito

▪ kotisiivoukset
Säännölliset palvelumme ovat arvonlisäverottomia 
ja kotitalousvähennyskelpoisia. 
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Teksti: Kari Saarinen
Kuva: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Keskusjätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa. Havainnekuvassa näkyy maanpäällisten rakennusten lisäksi maanalaiset puh-
distamotilat ja niiden väliset käytävät. Ajotunnelit puhdistamotiloihin louhittiin ensimmäisessä louhintaurakassa.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon suu-
rin louhintaurakka käynnistyy vuoden-
vaihteen tienoilla. Vihilahden ja Sulka-
vuoren välille aletaan tuolloin tehdä 
siirtoviemäritunneli, jota pitkin jäteve-
det johdetaan puhdistamolle. Samal-
la louhitaan purkuviemäritunneli, joka 
myöhemmässä vaiheessa jatkuu Pyhä-
järven pohjaan asennettavana purku-
putkena. Sulkavuoressa kallion sisään 
louhitaan puhdistamon tiloja.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo 
Oy ja Skanska Infra Oy ovat allekirjoit-
taneet noin 60 miljoonan euron arvoi-
sen urakkasopimuksen. Urakka käsit-
tää siirtoviemäri- ja purkuviemäritun-
nelien louhinnan Vihilahden ja Sulka-
vuoren välille sekä Sulkavuoreen kal-
lion sisään tehtävät neljä rinnakkais-
ta puhdistamohallia ja useita käytä-
viä. Tampereen kaupungin osuus ura-
kasta on viitisen miljoonaa. Se kattaa 
louheen kuljetuksen kaupungin osoit-
tamiin paikkoihin, etupäässä Hiedan-
rantaan.
 Marraskuun lopussa päättyneessä, 
noin vuoden kestäneessä Louhinta 1 
-urakassa Sulkavuoren kallioon louhit-
tiin ajotunnelit. Urakoitsijana toimi YIT 
Suomi Oy.  
 Louhinta 2 -urakan virallisesta aloi-
tuspäivästä eli joulukuun toisesta päi-
västä lähtien Skanska tekee Vihilahdes-
sa valmistelevia töitä. Alueelle muun 
muassa pystytetään työmaakopit, ka-
toksia työkoneille ja sinne vedetään 
työmaan tarvitsemat vesijohdot ja säh-
köt.
 – Liikennejärjestelyjä on jo muu-
tettu esimerkiksi kevyenliikenteenväy-
län osalta, ja Lahdenperänkadun ris-
teykseen on rakennettu liikenneva-
lot työmaan liikennettä varten. Työ-
maa-alueelta täytyy voida liittyä muun 
liikenteen joukkoon turvallisesti, Tam-
pereen Seudun Keskuspuhdistamo 
Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen 
toteaa.
 Vihilahden ajotunnelin suuaukkoa 
varten saadaan tehdä avolouhinnan 
poraus- ja räjäytystöitä arkisin kello 
7–18. Porapaalutus- ja ponttaustyöt 
ovat sallittuja kello 21:een asti. Tavan-
omaisia maanrakennustöitä voi tehdä 
vielä iltaisin tunnin pidempään. Ne 
ovat sallittuja lauantaisinkin.
 – Kun Vihilahdessa on päästy kun-
nolla kallion sisään ja tunnelien räjäy-
tystyöt alkavat, sallitut työajatkin muut-
tuvat. Maan alla voidaan porata päivit-
täin ilman työaikarajoituksia. Räjäytys-
töitä tehdään arkisin aamuseitsemästä 
iltakymmeneen sekä lauantaisin aamu-
kahdeksasta iltakuuteen. Rautaharkon 
pientaloalueen alla sitten rajoitetaan 
työstöaikoja jonkin verran enemmän, 
Heinonen mainitsee.
 – Käytössä on samanlainen teksti-
viestijärjestelmä kuin Louhinta 1 -ura-
kassa. Halukkaat saavat siis ilmoituk-
sen räjäytyksistä etukäteen. Asiasta 
on tarkempaa tietoa kotisivuillamme 
osoitteessa www.keskuspuhdistamo.fi.
 Sulkavuoressa puolestaan ryhdy-
tään tekemään maanalaisia louhinto-

Keskuspuhdistamon 
jättiurakka käynnistyy

ja puhdistamohalleja ja käytäviä var-
ten. Urakka sisältää myös allasvaluja 
tuhansien betonikuutioiden verran.
 Heinosen mukaan nyt alkanut lou-
hintaurakka kestää Sulkavuoressa vuo-
den 2021 loppuun ja tunneleiden osal-
ta kesäkuulle 2022. Sen jälkeenkin 
alueet ovat erinäisten rakennustöiden 
näyttämönä puhdistamon valmistumi-
seen saakka.
 – Louheen kuljetuskin on valtava hom-
ma. Kaupunki omistaa louheen, joten se 
päättää sen sijoituspaikankin. Enimmäk-
seen sitä menee Hiedanrantaan.

Siirtoviemäreitä työn alla
Keskuspuhdistamon rakentaminen nä-
kyy myös siirtoviemärityömaina. Kun 
uusi jätevedenpuhdistamo Sulkavuo-
ressa otetaan käyttöön, nykyiset jäte-
vedenpuhdistamot Lempäälässä, Ra-
holassa ja Viinikanlahdessa poistuvat 
käytöstä. Jätevedet johdetaan Sulka-
vuoreen käsiteltäväksi siirtoviemärei-
tä pitkin, joita Keskuspuhdistamo to-
teuttaa yhteensä 13 km.  
 – Härmälänojan ja Leirintäkadun 
väli rakennetaan ensi kesänä. Haas-
tetta riittää esimerkiksi siinä, miten lii-
kenne saadaan pidettyä kaksisuuntai-
sena Nuolialantien ja Valmetinkadun 
risteyksen lähistöllä. Seuraavana vuon-
na edetään Rantaperkiönkadulle asti. 
Vastaavasti Viinikanlahden puhdista-
molta siirtoviemäriä aletaan rakentaa 
Vihilahtea kohti jo tämän vuoden puo-

lella. Ensimmäisessä vaiheessa sitä ra-
kennetaan Soutupaviljongille saakka, 
Heinonen kertoo.
 Viinikanlahden vanhan jäteveden-
puhdistamon tontilta on jo kaadet-
tu puut, jotta kaivutyöt onnistuvat. 
Alueelle rakentuu 2030-luvulle men-
täessä kokonaan uusi kaupunginosa 
eli maisema muuttaa muotoaan mel-
koisesti.
 Ensi avovesikautena Raholan puh-
distamolta rakennetaan Haikkaan pai-
neviemäriä. Pyhäjärven pohjaan asen-
netaan tuolloin kaksi 800-millistä put-
kea noin kolmen kilometrin mitalta.

 Keskuspuhdistamo sai taannoin 
lainvoimaisen ympäristöluvan puhdis-
tettujen vesien laskemiseen Pyhäjär-
veen. Noin 1,7 kilometrin mittainen 
purkuputki päättyy virtausten kannal-
ta edulliseen paikkaan.
 Kun Sulkavuoren puhdistamo vuon-
na 2024 valmistuu, siellä käsitellään 
paitsi Tampereen, myös Ylöjärven, 
Lempäälän, Vesilahden, Pirkkalan ja 
Kangasalan jätevedet. Puhdistuskapa-
siteetti on kaikkiaan noin 100 000 m³ 
vuorokaudessa. 

Havainnekuva Vihilahdesta. Havainnekuvassa näkyy etualalla siirtoviemäritunne-
lin louhinta- ja huoltoaukko.
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1950-luvun joulukiireitä Tonttulassa

Joulu, joulu tullut on 
– ja tulee aina entistä aikaisemmin
Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen

Ensimmäinen joulutuotteita sisältävä 
mainoskirje tuli postiluukustamme jo 
syys-lokakuun vaihteessa. Seuraavat 
kirja- ja lelumainoskuvastot saapuivat 
noin viikkoa myöhemmin. Kun astuu 
sisään tavarataloihin ja marketteihin, 
niin vastassa on heti joulutavaroiden 
tulva: on mitä erilaisimpia somisteita 
sisälle kotiin ja ulos pihoille. 
 Olen joka vuosi ihmetellyt sitä in-
toa, millä ihmiset ostavat aina uutta 
joulurekvisiittaa. Eivätkö entiset enää 
kelpaa? Itselläni on kaikki vanhat pe-
rinteiset joulusomisteet visusti tallessa 
seuraavaa joulua varten. Kirjoitin muu-
tama vuosi sitten Nurkkakunnan jou-
lunumerossa, että joulukuusessamme 
on joka joulu tärkeä aarteemme, van-
ha 1940-luvulta oleva perinteinen val-
koinen pumpulinen porsas, jolla jou-
lutonttu ratsastaa. Toinen aarteeni on 
1950-luvun alkupuolelta peräisin ole-
va tonttutalo. Aku Ankka-lehti alkoi 
noina vuosina ilmestyä ja sillä oli tapa-
na lähettää lehden tilaajille vuosittain 
jokin joululahja. Tonttutalo on pahvi-
nen ja palasista koottava. Oheisesta 
kuvasta näkyy, miten tonttulassakin 
on joulun alla kiire: paketteja valmis-
tellaan hartiavoimin.
 Asuinalueelleni Härmälänrantaan 
ilmestyivät ensimmäiset jouluvalot 
parvekkeille jo lokakuun alussa. Kyl-
lähän valot tuovat tunnelmaa ja läm-
pöä pimeneviin iltoihin, mutta ”van-
haan aikaan” katsottiin, että jouluso-

misteiden aika alkoi vasta ensimmäi-
sestä adventista. Joulun ruokaohjei-
ta on jaossa kaikissa marketeissa. Tar-
jolla on uusia ja eksoottisia ateriaeh-
dotuksia. Ravintoloiden suosituimmat 

pikkujouluillat ovat olleet jo kauan va-
rattuina.
 Kaikella jouluun liittyvällä markki-
noinnilla on yksi tavoite: mahdollisim-
man hyvän myyntituloksen tekeminen. 

Onhan joulu vuoden tärkein myynti-
sesonki ja moni firma pärjää sen avul-
la vuoden hiljaisimpina aikoina. Tänä 
vuonna veronpalautukset maksettiin 
jo aikaisin syksyllä. Liikemaailma har-
mitteli tätä, sillä entinen käytäntö toi 
aina kauppojen kassoihin joulukuus-
sa kaivattuja lisätuloja. Oman haas-
teensa tuo tänä vuonna käynnissä ole-
va Postin lakko. Miten käy joulukort-
tien ja muiden joulutervehdysten? Se 
jää nähtäväksi.
 Pohdin mielessäni, miten joulun 
varsinainen sanoma – Jeesuksen, Va-
pahtajamme syntymä ja sen merkitys 
– hukkuu monelta nykyihmiseltä ylen-
palttiseen kiireeseen, stressiin ja lo-
puksi jouluaaton lahjapinoon. Malte-
taanko useinkaan hiljentyä ja rauhoit-
tua kaiken kiireen jälkeen? Jopa koulu-
jen joulujuhlista on viime vuosina kiis-
telty: minkälaiset juhlat voidaan järjes-
tää ja missä paikassa. Tämä on kaikki 
seurausta nykyajasta ja nykyihmisen 
moninaisesta maailmasta.
 Muistan lämmöllä entisiä Rantaper-
kiön kansakoulun joulujuhlia, joissa 
laulettiin ”Enkeli taivaan” ja esitettiin 
joulukuvaelma. Joulupukki saapui pai-
kalle ja hän jakoi kaikille lapsille pape-
ripussin, jossa oli omena, joulupipari 
ja karamelli. Silloin alkoi oikea vanhan 
ajan joulu.
 Toivotan kaikille Nurkkakunnan lu-
kijoille Rauhallista Joulua sekä Onnel-
lista Uutta Vuotta 2020.
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Teksti ja kuvat: Juhani Skogberg

Teksti ja kuvat: Juhani Skogberg

Kädentaito-messut 
keräsivät jälleen väkeä

Olen pukenut suomalaisia naisia jo 40 vuotta. Tänä vuonna nämä ovat minulle jo 
kuudennet messut. Täällä tapaa paljon vanhoja tuttuja aiemmilta messuilta, sa-
noi suomalaisen uniikkimuodin guru Jukka Rintala.

Tampereen kaupungin nuorisopalvelut oli esillä Kädentaito-messuilla Tampereen 
messu- ja urheilukeskuksessa teemana cosplay. 
 Nuoret esittelivät kaupungin nuorisotoimen kädentaitopajan toimintaa, missä 
nuoret voivat itse tehdä cosplay-harrastukseen liittyvää materiaalia ilmaiseksi nuo-
risotoimen tiloissa Monitoimitalo 13:ssa.
 Monitoimitalo 13 on Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden toimintakes-
kus, joka tarjoaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja harrastuspaikkoja monipuo-
lisesti niin nuorille kuin vanhemmillekin. Talosta löytyy sekä avointa että ohjattua 
toimintaa, työpajoja, kursseja ja vuokrattavia tiloja niin yksityisille kuin yhdistyk-
sille ja järjestöille.
 Monitoimitalo 13 sijaitsee Tampereen keskustassa aivan Hotelli Tammerin, pää-
paloaseman ja Koskipuiston kainalossa, jonne on helpot yhteydet. Talo sijaitsee 
osoitteessa Satakunnankatu 13, sisäänkäynti on Pellavatehtaankadun puolelta.

Tampereen nuorisopalvelun messuosastolla harrastuksestaan kertoivat ja cosp-
lay-vaatteitaan esittelivät Noora, Annika ja Jasmine.

Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksen villinnyt Suomen Kädentaidot 
-messut houkutteli kädentaitojen aar-
reaittaan kolmen päivän aikana 55 436 
kävijää. Viime vuodesta kävijämää-
rään tuli lisäystä 4 440. Ensi vuonna 
messutapahtuma juhlii 25-vuotisjuh-
lavuottaan. Tulevan juhlavuoden tee-
moja ovat taito, taitavat tekijät ja tai-
dokkaasti tehdyt tuotteet.
 – Onnistunut messuviikonloppu ja 
huikeat kävijämäärät vahvistavat tut-
kimustuloksia, joiden mukaan käden-
taidot ja itse tekeminen lisäävät hy-

vää oloa sekä toimivat vastapainona 
yhteiskunnan kiireiselle elämänrytmil-
le. Tapahtuma vahvistaa suomalaista 
käsityökulttuuriperintöä ja itsetekemi-
sen tärkeyttä sekä eettisesti valmistet-
tuja kotimaisia tuotteita. Kunnioitamme 
vanhaa, luoden samalla jatkuvasti uut-
ta. Yhdessä tekeminen, hyvä tunnelma 
ja käsityöalan tärkeys huokuivat mes-
suhalleista koko kolmen päivän ajan, 
kertoo projektipäällikkö ja Tampereen 
Messut konsernin HR-päällikkö Jasmin 
Saadetdin-Rikkinen.

Pirkkalan Citymarket 
vei voiton

Pirkkalan Citymarketin kauppias Sami Sivonen esittelee Vuoden 2019 paras K- 
Citymarket -diplomiaan.

Vuoden 2019 paras K-Citymarket on 
valittu. Ensimmäisen sijan sai tänä 
vuonna K-Citymarket Pirkkala, jonka 
kehittämiseen kauppias Sami Sivonen 
on paneutunut perinpohjaisesti ja laa-
ja-alaisesti. K-Citymarket Pirkkala voit-
ti myös K-Citymarketien vuoden juo-
makauppa -palkinnon.
 – Vuoden K-Citymarketiksi valitus-
sa Pirkkalassa kaupan omaa liikeideaa 
ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja 
systemaattisesti pirkkalalaisten tarpei-
ta ja toiveita kuunnellen. Kaupassa on 
tehty jatkuvaa ja tuloshakuista kehitys-
työtä. Tämä näkyy kaupan asiakastyy-

tyväisyydessä. Erityisesti kiitosta K-Ci-
tymarket Pirkkala on saanut monipuo-
lisista valmisruokaratkaisuista sekä juo-
maosastosta. Kaupassa on panostettu 
laajaan valikoimaan ja esillepanojen 
inspiroivuuteen sekä asioinnin help-
pouteen, perustelee valintaa K-City-
market-ketjun johtaja Ari Sääksmäki.
 – Olen todella iloinen tästä tunnus-
tuksesta! Haluan kiittää asiakkaitamme 
ja loistavaa henkilökuntaamme, joiden 
ansiosta kauppamme kehittyy joka päi-
vä paremmaksi ja paremmaksi, toteaa 
K-Citymarket Pirkkalan kauppias Sami 
Sivonen.

Viime viikon tiistaina oli Koivistonkylän kirjastossa Tampereen eteläisen Alue-
verkoston tilaisuus jossa kerrottiin kirjastojen tulevaisuudesta ja kerättiin alueen 
asukkaiden mielipiteitä sekä ehdotuksia ”tulevaisuuden kirjastosta”.
Esiin nousi muun muassa se, että kirjasto voisi olla alueen asukkaiden hiljai-
nen ja rauhallinen kokoontumispaikka ja myös asukkaille suunnattu näyttelytila. 
 Tilaisuudessa kysyttiin muun muassa millaista digiopastusta kirjastosta olisi 
hyvä saada?
 Esille nousi myös ehdotuksia, kuinka kirjasto voisi palvella eri kanavissa pal-
velutiskistä sosiaaliseen mediaan. 
 Kuultiin myös tietoisku kirjastopalvelujen viime vuosien kehityksestä ja Här-
mälän kirjaston remontinjälkeisistä suunnitelmista. Eteläisen alueen aluekirjas-
tonjohtaja Heidi Kokko kertoi, että Härmälän kirjastosta on suunniteltu tulevan 
omatoimikirjasto, jonne pääsee kirjastokortilla ja tunnuksella.

Härmälän kirjastosta omatoimikirjasto?

Tampereen Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi seurakunnan kirk-
koherraksi Jari Kuusen äänin 9-8. Äänestyksessä vastaehdokkaana oli Saila Mu-
nukka. Kuusi on tällä hetkellä Isojoen seurakunnan kirkkoherra.
 Uusi kirkkoherra aloittaa virassa 1.3.2020, kun nykyinen kirkkoherra Jussi 
Mäkinen jää eläkkeelle.

JoS

Eteläinen seurakunta saa uuden 
kirkkopomon
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Sihto

Pienet ilmot

Varaa itsellesi edullinen ilmoitus tältä paikalta. Vain 20 €/kerta Varaa paikkasi 
ajoissa! Kahdelle palstalle, kolme riviä! Ilmoitus sähköpostilla, jossa on ”ilmoi-
tusteksti”, ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja laskutusosoite. Laskutetaan ennen 
lehden ilmestymistä sähköpostilaskulla.

***

HÄRMÄLÄ-SEURA RY

SYYSKOKOUS
Kuuselakeskuksessa, 

Nuolialantie 46

maanantaina 9.12.  
klo 18.00.

Esillä sääntöjen mukaiset 
asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

HARRASTE- 
ILMAILUN 
HISTORIAA 
HÄRMÄLÄSSÄ
Härmälä-Seura ry:n  
historia-ilta  
Kuuselakeskuksessa
Nuolialantie 46
maanantaina 9.12. klo 17.00

Asiantuntijana Härmälän oma 
"poika" Seppo Kaivola.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Härmälä-Seuran historiatoimikunta

www.harmala-seura.net

Puh. 03 368 1280 
ark. 10-18, la 10-15 

Palmrothintie 2 
(Citymarket, Pirkkala)

TEETÄ 
VUODEN 2020 
KALENTERI JA 
JOULUKORTIT

OMISTA 
KUVISTASI!

Perkiönkadun varteen valmistuu lähiaikoina nykyaikaisia korkeasti varustettuja 
asuntoja. Talojen viimeistely on tällä kohtaa jo pitkällä.

Perkiönkadun varteen on lähiaikoina valmistumassa korttelin verran uudistaloja. 
Kadun läheiset talot ovat puuverhottuja kaksikerroksisia rivitaloja, joiden asuin-
tilat ovat yhdessä tasossa omalla sisäänkäynnillä. Asuntojen väliset seinät ja vä-
lipohjat ovat betonielementeistä tehtyjä ja muut seinät puurakenteisia. Yhtiö on 
suunniteltu PALVELU+-yhtiöksi, mikä tarkoittaa käytännössä ulko-oviin asennet-
tavia helppokäyttöisiä kotimaisia Rollock –älylukkoja ja kattavaa fiksusti suunni-
teltua kiinteistöhuoltoa; ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot yhtiön puo-
lesta yms. Tämä mahdollistaa asuntojen soveltuvuuden laajalle asukasryhmäl-
le elämäntilanteen mukaan.
 Korttelin sisällä on erillinen pysäköintiyhtiö, josta pistokkeelliset paikat on uu-
disasunnoille varattuja. Taloyhtiön piha-alueella on asukkaiden yhteiskäytössä 
oleva taloyhtiötuparakennus.
 Jätehuolto on myös taloyhtiöiden yhteinen syväkeräyspaikka. 

Perkiönkadun varteen nousee 
uusia tasokkaita asuntoja



TERVETULOA  
JOULUOSTOKSILLE!

arkisin 9–21
lauantaina 9–18
sunnuntaina 12–18

K-citymarket Pirkkala      Avoinna:
Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600PIRKKALA

arkisin 9–21
lauantaina 9–18
sunnuntaina 12–18

K-citymarket Pirkkala      Avoinna:
Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600PIRKKALA

Ma–La              8–21
Su                   11–20

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
www.keskuspuhdistamo.fi

Puhtaammat vesistöt—investointi tulevaisuuteen

VUODEN  2019 PARAS  K-CITY- MARKET!


