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Nurkkakunta?
33900

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.

Nurkkakunta. On Hatanpää, Hatanpäänhovi, Ran-
taperkiö, Härmälä, Sarankulma, Härmälänranta ja
jäiköhän joku pois?
 Ollaan kotiseutuyhdistys Härmälä-Seuran toimin-
ta-alueella joka tapauksessa. Vielä ei olla edes sa-
taa vuotta oltu osana Tamperen kaupunkia. Talvi-
tien itäpuoli oli vanhan Messukylän pitäjän nurkka 
ja länsipuoli oli Pirkkalan pitäjän peränurkka. Tämä 
kertoo siitä, kuinka kahdesta nurkasta syntyi mei-
dän oma nurkkakuntamme.
 Jokaisella meillä on oma identiteettimme joka 
muodostuu osaksi asuinpaikasta, osa synnyinpai-
kastamme.
 Viime aikoina on ollut havaittavissa todellista 
nurkkakuntaistumista. Rakennusyhtiöt markkinoivat 
täydennysrakentamisalueita nimeämällä niitä ”uu-
siksi” kaupunginosiksi unohtaen alueen historian.
 Meidän oma alueemme on postinumeroltaan 
33900, vanhaan hyvään aikaan postiosoite oli vain 
33900 Härmälä.
 Kotiseutuyhdistys vaalii alueen historiaa, pyrkii 

toimimaan eri osa-alueiden ja 33900 alueen yhdis-
tysten yhteisenä yhdistävänä tekijänä.
 Riittäisipä alueemme väestömäärä itsenäisenä 
kuntana nostamaan meidät maamme kuntien lähes 
kärkipäähän, sen veran runsaasti meitä täällä asuu.

Alueen historiallisia paikkoja?

Kuka muistaa Hatanpään vuokrapalstat, Paskalam-
men ja Perkiönkadun väliset viljelypalstat?
 Mites alueen kukka- ja muut kauppapuutarhat? 
Oli Lammin, Virtasen, Kailion jne. kauppapuutar-
hoja ja kasvihuoneyrityksiä, joilla kaikilla oli suo-
ramyyntiä ihan nykytyylillä.
 Oli pieniä konepajoja jopa talojen kellarikerrok-
sissa, lentokonetehdas, hissitehdas, yksi maailman 
johtavista hienomekaniikan tehtaista, eli Instrument-
ti. Niin maamme Ilmastointi- kuin myös mainosva-
loteollisuuskin on saanut osin alkunsa juuri meidän 
33900 Härmälästä.
 Olkaamme siis ylpeitä historiastamme.

Tulethan mukaan?

Jos haluat lähteä mukaan tallentamaan pikku hiljaa 
unholaan katoavaa alueemme historiaa, niin lähde
mukaan Härmälä-Seuran toimintaan. Sellainen kan-
sa ja alue, joka ei tunne ja tallenna omaa historiaan-
sa ei joidenkin mielestä edes ansaitse omaa identi-
teettiä. Ei edes Nurkkakuntana.
 Pienikin mukana olo yhdessä toimimisessa aut-
taa meitä jokaista omien juuriemme ylläpidossa. Lii-
ty mukaan, tule tilaisuuksiin juttelemaan, tuo van-
hoja valokuvia, kertomuksia, muisteluksia jne. Mi-
kään ei ole liian pientä ja vaatimatonta, sillä alueen 
identiteetti koostuu hiekanjyvääkin pienemmistä yk-
sityiskohdista. Mikään ei ole merkityksetöntä.
 Hyvää kevättä ja tulevaa kesää, olkaa yhteydes-
sä seuramme toimijoihin. Kiitos jo etukäteen!

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

Kansi: Kohta laulujoutsenet palaavat pesimään Härmälän Vähäjärvelle. Laulujoutsenet ovat agressiivisina reviirilintuina karkottaneet Vähä-
järveltä muun muassa siellä aiemmin runsaanakin pesineet naurulokit. Saas nähdä, kummat tänä keväänä vievät voiton reviirikilpailussa?
Kuva: Juhani Skogberg

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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Itä-Apteekki Pirkkala

-20%
Tarjous voimassa 
17.5.2019 saakka

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

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

Tervetuloa palveltavaksi!
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Jatkuu seuraavalla sivulla >

Härmälän Omakotiyhdistys on ollut aloitteel-
linen Härmälän Vähäjärven eli syntyperäisten 
härmäläläisten kielellä Paskalammen ympäri 
20–30 vuotta sitten rakennettujen pitkospui-
den kunnostamisen suhteen. Omakotiyhdis-
tyksen edustajat ovat käyneet useamman ker-
ran kaupungin puistoista ja ympäristönsuoje-
lusta vastaavien kanssa katselmoimassa pitkos-
puiden kuntoa. 
 Alun perin omakotiväen tarkoituksena oli 
korjata pitkosten veden alle joutuneet ja muu-
ten rikkoutuneet pätkät. Katselmuksessa kau-
pungin puistojen edustaja totesi, että olisi pa-
rempi uusia koko pitkospuureitin rakenteet ko-
konaan ja kaupunki toimittaisi omakotiyhdis-
tyksen talkooväelle tarvittavan puutavaran ja 
muut tarvikkeet. 

Kuinka käy 
”Paskalammen” pitkospuille?

Alueraha

Näillä lähtökohdilla Härmälän Omakotiyhdis-
tys haki talvella Tampereen kaupungin jakamaa 
aluerahaa ja myös sai talkootarjoiluun ja tar-
vittavaan talkoovakuutukseen riittävän rahoi-
tuksen. Näillä eväillä jäätiin odottelemaan pit-
kospuiden paljastumista talven muodostaman 
jääpeitteen alta. 

Nykytilanne

Viime viikolla tehdyssä viimeisimmässä katsel-
muksessa luonnonsuojelupuolen vastaava ym-
päristösuunnittelija Jenna Pihlajamäki esitti, et-
tä pitkospuut poistettaisiin kokonaan alueelta 

FAKTA

”Paskalampi”
Härmälän asuinalueesta etelään on epämääräisen näköi-
nen hässäkkä eli Paskalampi (virallinen nimi: Vähäjärvi).

Paskalammen laidassa oli avo-kaatopaikka ja lampeen 
purkautui koko Härmälän viemäriverkosto, josta se yhtyi 
Pärrinkoskeen, muuttaen melko puhtaan kosken laskuo-
jan Paskaojaksi, jota pitkin jätteet päätyivät Pyhäjärveen.

Vasta 60-luvulla tilannetta alettiin korjata ja Pyhäjärvi 
saatiin pikkuhiljaa puhdistettua taas uimakuntoon. Pas-
kalampi on mielettömän tehokkaan lannoituksen saa-
neena kasvanut melkolailla umpeen. (Lähde: Moogin Ar-
kisto)

Vähäjärvi on melko pieni järvi Kokemäenjoki-päävesis-
tössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pir-
kanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.  
www.jarviwiki.fi/wiki/Vähäjärvi_(35.216.1.001)

Viimeisin luontoselvitys on tehty vuonna 2012.  
www.tampere.fi/liitteet/h/6MRlamVRc/Harmalan_Vaha-
jarven_ranta-ja_vesilinnusto_2012.pdf

Vähäjärven pitkospuut ovat jo parhaat päivänsä nähneet ja tästä syystä Härmälän Omakotiyhdistys ilmoitti kaupungille halukkuutensa korjata talkoilla pitkospuut kul-
kemiskuntoon. Aluksi asia eteni myönteisesti, mutta luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö törmäsivät hallinnollisiin ongelmiin. Jäämme seuraamaan, kuinka asia etenee? 

Teksti ja kuva: Juhani Skogberg

Härmälän Vähäjärven pitkospuut ovat parhaat päivänsä jo nähneet. Nyt on mietinnässä, miten 
niiden niiden kanssa olisi järkevintä edetä.
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Tällä kertaa Kyllikki Nikkanen vie meidät 1950-luvun harrastustoiminitojen tun-
nelmiin Härmälän seurakunnassa.

Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen

Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnat 
ja määrämuotoiset harrastusmahdolli-
suudet olivat vielä 1950-luvulla mel-
ko rajalliset verrattuna nykyiseen mo-
nipuoliseen tarjontaan. Tärkeässä ase-
massa olivat silloin esim. Härmälän seu-
rakunnan tarjoamat tilaisuudet. Ne oli-
vat suosittuja ja moni lapsi ja nuori sai-
kin niiden kautta ensi kosketuksensa 
vertaisryhmässä ja -yhteisössä toimi-
miseen sekä tavoitteelliseen ja määrä-
muotoiseen kokoontumiseen.
 Muistelen lämmöllä ”Lumikit”-ni-
mistä tyttökerhoa, jossa olin muka-
na noin neljän vuoden ajan 1950-lu-
vun alkupuolella. Kerhon vetäjänä toi-
mi seurakunnan diakonissa Toini Pit-
känen. Häntä tuurasi joskus nuoriso-
työntekijä Saara Virtanen ja saattoipa 
kerhossa vierailla joskus seurakunnan 
kirkkoherra Jalo Mäenpääkin. Kerho ko-
koontui säännöllisesti yhtenä arki-ilta-
na viikossa ja tilaisuus kesti yleensä run-
saan tunnin. Kerhotilat olivat kirkkora-
kennuksen alakerrassa ja sisään mentiin 
kirkon pääovesta Antinkadun puolelta. 
Kerhossa kävi säännöllisesti 10–15 tyt-
töä. Mukanaolosta sai leiman jäsenkir-
jaansa. Ikähaitari oli noin 7–11 vuotta.
 Kerhotapaamiset alkoivat yleensä 
Toini-tädin avaussanoilla ja yhteislau-
lulla. Parhaiten mieleeni on jäänyt lau-
lut ”Tiedän paikan armahan” ja ”Hä-
mä-hämähäkki” sekä virsi ”Ystävä sä 
lapsien”. Lopuksi muodostettiin aina 

”Lumikit”–Seurakunnan järjestämä iltakerho 
Härmälän tytöille

piiri, otettiin toisiamme kädestä, kiitet-
tiin yhdessäolosta ja toivotettiin turval-
lista kotimatkaa.
 Kerhossa askarreltiin. ommeltiin, vir-
kattiin ja tehtiin paperista ja kartongis-
ta lapsia kiinnostavia esineitä. Joulu-, 
pääsiäis- ja äitienpäiväkorttien tekemi-
nen oli jokavuotinen perinne. Minä jo-
pa tein äidilleni kuvassa olevan pikku-
liinan äitienpäivälahjaksi.
 Kaikille seurakunnan kerhojen osan-
ottajille (tyttö- ja poikakerhot, partio, 
pyhäkoulu) järjestettiin vuosittain yhtei-
set joulu- ja kevätjuhlat yläkerran seu-
rakuntasalissa. Mukaan kutsuttiin aina 
myös vanhemmat. Tarjolla oli vanhem-
mille kahvia ja lapsille mehua. Talvel-
la salissa oli joulukuusi ja keväällä koi-
vunoksia sekä kedon kukkia. Ohjel-
massa oli musiikkia, runonlausuntaa, 
kuvaelmia jne.
 Muistan vieläkin elävästi, miten jän-
nitin jo monta päivää etukäteen omaa 
roolisuoritustani. Olin saanut eräänä 
vuonna joulukuvaelmassa tehtäväkse-
ni tulla alakerrasta rappusia pitkin saliin 
palava kynttilä kädessäni. Pelkäsin, et-
tä enkelipukuni syttyy palamaan. Kaik-
ki sujui kuitenkin hyvin ja Toini-täti sa-
noi, että Jeesus suojeli minua.
 ”Lumikit”-kerhon kokemusten myö-
tä sain uusia ystäviä ja rohkeutta, opin 
uusia lauluja sekä kiinnostuin käsitöis-
tä ja askartelusta.Kerhossa tekemäni äitienpäivälahja

Kysyimme vanhemmalta härmäläläiseltä, Seppo Kaivolalta, mitä hän muis-
taa ”Paskalammesta” eli Vähäjärvestä? Vastaus ei ollut mitenkään yllättävä. 
”Mitä, onko sillä joku mukin nimi kuin Paskalampi”? 
 Seppo muisteli tähän malliin: 
 – ”Härmäläläiset kölvithän tiesivät, että Paskalampi jäätyy matalana jär-
venä aina aiemmin kuin muut luonnonvedet. Joka talvi sinne mentiin pe-
laamaan jääkiekkoa hieman riskipelilläkin.”
 – ”Rannat kun jäätyivät myöhemmin kuin avovesi, niin luikkeet jalassa 
oli loikittava mättäältä mättäälle ja siitä lopuksi sulan yli itse jäälle. Useim-
miten jää kestikin, mutta ei ihan aina ja muliminen oli seurauksena. Jos sii-
hen viemäreistä peräisiin rutaan joutui, niin äidit eivät tosiaankaan kehu-
neet poikiaan heidän kotiin mennessään. Jo yksistään tämä peen haju yk-
sistään riittää selittämään, mistä järven paikallinen nimi Paskalampi joh-
tuu”, Kaivola muistelee.
 Onhan järven pohjalla useamman metrin kerros Härmälän viemäreis-
tä lampeen laskettua täysin puhdistamatonta viemärilietettä, mistä suurin 
osa on oikeasti sitä wc-pöntöistä huuhdeltua eloperäistä ihmisulostetta, eli 
pas... (Toim. huom.)

Mistä paskalampi sai nimensä?
ja yhteen tai kahteen kohtaan rakennettaisiin pitkospuut lähelle rantaa joh-
tavina pistoina. Niiden aiheuttama häiriö linnustolle olisi koko järveä kier-
tävää pitkospuureittiä vähäisempi. Omakotiväen edustajat ilmoittivat täl-
löin, että purkutyö jäisi silloin kaupungin omaksi työksi, mutta omakotivä-
ki olisi valmis toteuttamaan ne rantaan johtavat pitkospuut kaupungin toi-
mittamista raaka-aineista. 
 Asia jäi nyt odottelemaan jäiden sulettua tehtävää uutta luontoselvitys-
tä, viitasammakkoselvitystä sekä kesällä suoritettavaa linnustoselvitystä. It-
se purku- ja rakentamistoimiin voidaan päästä aikaisintaan ensi syksynä lin-
tujen pesintäajan päätyttyä. Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjel-
massa Härmälän Vähäjärvi on mukana ja se on ehdotettu rauhoitettavaksi 
luonnonsuojelulailla.
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Teksti: Virpi Mustiala
farmaseutti, Itä-Apteekki Pirkkala

Punkit ovat jo liikkeellä

Maaliskuussa ulkolämpötilan noustes-
sa päivällä riittävästi plussan puolel-
le alkavat punkit eli puutiaiset liikkua, 
vaikka vielä olisikin yöpakkasia ja lun-
ta siellä täällä. Punkkikausi jatkuu pit-
källe syksyyn eli ne ovat riesanamme 
yli puoli vuotta. 
 Mikä niissä punkeissa sitten on niin 

Esillä muun muassa:
• Nuolialantien linjalle kaivettavan Pirkkala– 
 Sulkavuoren siirtoviemärin työn vaikutukset likenteelle
• Joukkoliikenteen muutokset alueellamme
• Katujen kunnossapito ja nopeusrajoitusten  
 mahdolliset muutokset
• Leirintäalueen asuntoalueeksi kaavoittamisen  
 vaikutukset liikkumiseemme

vaarallista? Ei välttämättä mikään, mut-
ta valitettavasti punkit eivät kerro kan-
tavatko ne borrelioosia tai puutiaisaivo-
tulehdusta. Ihmiset ja lemmikit voivat 
sairastua borrelioosiin eli Lymen tau-
tiin, jonka borreliabakteeri aiheuttaa. 
Sitä vastaan ei ole rokotetta. 
 Ensioireena borrelioosi aiheuttaa 

usein rengasmaisesti laajenevan ihot-
tuman, joten jos punkki pääsee pure-
maan, niin puremakohtaa kannattaa 
seurata ihottuman varalta. Hoitama-
ton borrelioosi voi aiheuttaa myöhäis-
borrelioosin, joka on vakava sairaus. 
Borrelioosia hoidetaan antibiooteilla.
 Toinen punkkien levittämä tauti on 
puutiaisaivotulehdus eli puutiaisaivo-
kuume, jonka aiheuttaa virus. Virustau-
tiin ei ole olemassa lääkehoitoa, mutta 
sitä vastaan on olemassa rokote. 
 Puutiaisaivokuume tarttuu muuta-
massa minuutissa heti pureman alku-
vaiheessa, toisin kuin borrelioosi, jon-
ka tarttumisen todennäköisyys kasvaa 
mitä pidempää punkki on kiinnittynee-
nä. 
 Puutiaisaivokuume on paljon harvi-
naisempi sairaus kuin borrelioosi, mut-
ta tietyillä alueilla kuten saaristossa ja 
Ahvenanmaalla sitä esiintyy enemmän.
 Miten sitten voimme suojautua 
punkkeja vastaan? Vaalea pitkähihai-
nen ja -lahkeinen vaatetus suojaa niil-
tä, varsinkin kun muistaa käyttää saap-
paita ja laittaa housunlahkeet sukkien 
sisään. Hyönteiskarkotteista voi myös 
olla apua. 
 Punkin purema on kivuton, joten 
vaatteet ja iho kannattaa tarkastaa 
punkkialueella oleskelun jälkeen. Lap-
sien hiusraja ja korvien taukset on hy-
vä katsoa erityisen tarkkaan. 
 Lemmikit pitää myös syynätä, sillä 
ne voivat tuoda punkkeja sisätiloihin, 
sohville ja sänkyyn, josta punkit voi-
vat siirtyä ihmisiin. Koirille ja kissoille 
on olemassa erilaisia punkkikarkottei-
ta, joita kannattaa kysellä apteekista. 
 Myös hyvät punkkipihdit on syytä 
olla lomamatkoilla mukana ja esimer-
kiksi vakiovarusteena autossa. Punk-
kien irrottamiseen ei suositella enää esi-
merkiksi voita, sillä punkki voi tällöin 
tyhjentää vatsansa sisällön ihoon ja tä-
mä lisää tartuntariskiä. Samasta syystä 
punkkia ei pitäisi myöskään puristaa 
vaan pinsetit tai punkkipihdit ovat pa-
ras tapa poistaa punkki iholta. 
 Punkin koko voi vaihdella alle mil-
lin kokoisesta toukasta sentin kokoiseen 
aikuiseen. Erilaisia punkinpoistovälinei-
tä löytyy apteekista, samoin kuin hyön-
teiskarkotteita.

Lähde: THL:n verkkosivusto

Muista, että 
rokote ei suojaa 

borrelioosilta 
eikä estä punkkia 

puremasta. 
Punkkisyyni on 

siis tärkeää!

Apteekeista on nykyään saatavana monenlaisia punkinpoistajia.

Pirkkalan Itä-apteekin farmaseutti muistuttelee kesällä vaivaavasta ja jo näin 
keväällä alkaneesta punkkiongelmasta.

Mukana Härmälä-Seura ry, Härmälän Omakotiyhdistys, Kuuselakeskus sekä Tampereen alueverkosto

HÄRMÄLÄN–RANTAPERKIÖN LIIKENNEILTA

Kuuselan  
palvelukeskuksessa  
maanantaina 6.5.2019  
klo 18.00
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Kaavassa määrätään 
puhdistetulle tontille muun 
muassa seuraavasti

Perkiönkadun puoleiset tontit nro -6, 
-7 ja -8 on osoitettu asuinrakennusten 
korttelialueeksi (A), joka mahdollistaa 
tonteille rakennettavaksi rivitaloja tai 
pienkerrostaloja. Kerrosluku on enin-
tään kaksi. Tonttien rajauksessa sekä ra-
kennusalojen sijoittelussa on huomioitu 
Perkiönkadun pohjoispuoleisen pienta-
loalueen kortteleiden rakenne ja rytmi. 
Perkiönkadun varteen on osoitettu is-
tutettava alueen osa, kuten Härmälän 
pientaloalueella yleisesti on.
 Alueen keskiosa on varattu kortte-
lin asumista palveleville toiminnoille, 
yhteispihalle (AH-7) sekä pysäköinnil-
le (LPA). LPA-alueet on nimetty Tar-
monkujaksi ja Toivonkujaksi osoitenu-
meroinnin mahdollistamiseksi. Tarkoi-
tus on, että korttelin pysäköinti järjes-
tetään keskitetysti autopaikkojen kort-
telialueilla. Ajoneuvoliittymät on osoi-
tettu korttelin koillis- ja luoteisnurkkiin. 
 Korttelin etelälaita (tontit nro -9, -10, 
-11 ja -12) on osoitettu asuinkerrostalo-

Perkiönkadun kaatopaikka on nyt puhdistettu maanvaihdolla ja kaava on saa-
nut lainvoiman. Alueelle rakentaminen on nyt alkanut ja ensimmäiset talot tulle-
vat muuttokuntoon tämän vuoden aikana. Alueelle rakennetaan yli 200 asuntoa. 

Perkiönkadulle rakentuu 
uusia asuntoja

jen korttelialueeksi (AK). Kerrosluku on 
kolmella tontilla enintään IV ja läntisim-
mällä tontilla enintään V. Rakennusalat 
sijoittuvat kaarevasti rinteeseen, joka 
tasataan laskemaan loivasti kohti Vä-
häjärvenpuistoa. 

Vuokratalojen tontille tulee 
kaavan mukaan seuraavaa

Korttelin nro 771 tontit -7 ja -14 on 
osoitettu asuinkerrostalojen korttelialu-
eeksi (AK).
 Kerrosluku olevilla kerrostaloilla on 
IV. Olevien kerrostalojen muodosta-
man pihapiirin nurkkiin on osoitettu 
rakennusalat kahdelle uudelle raken-
nukselle, joiden kerrosluku on enintään 
VI. Rakennusalan ulkopuolelle saadaan 
rakentaa asuntokohtaiseen oleskelupi-
haan liittyviä tai yhteiskäyttöön tarkoi-
tettuja talousrakennuksia kerrosalan 
puitteissa (ut-2). Etelän- ja lännenpuo-
leiset parvekkeet ja terassit tulee lasit-
taa liikennemelun aiheuttamien haitto-
jen minimoimiseksi (las). 

Lähde: Tampere Asemakaava nro 8426

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

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

Pienet ilmot



MAKSUTTOMALLE

arviokäynnill
e!


