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TENNISKESKUS LUOPUU
JUKOLANPUISTON MASSAKENTISTÄ
Impivaaran Tenniskeskuksen (ITK)
toimitusjohtaja ilmoitti, että he luopuvat
hankkeesta rakentaa uusia nk. massakenttiä
Jukolanpuistoon. Nykyiset kentät ovat n. ”kovia
kenttiä” ja niiden rinnalle ITK halusi ilmeisesti
kilpailuissakin näkyviä punaisia ”massakenttiä”.
Huoli ei välttämättä jää tähän: alueen
kaavoituksesta vastaava arkkitehti ilmoitti, että
joku muu taho on kiinnostunut massakenttien
rakentamisesta. Odotamme mielenkiinnolla
tietoa, onko kyseessä joku ITK:n ”bulvaani”,
jonka avulla voitaisiin kiertää aikoinaan tehtyä
sopimusta, jossa ITK sitoutui olemaan
pidättäytymään tenniskenttien laajennuksesta.

Kovin suurta tarvetta ulkokentille ei ole nykyäänkään.
Tämä kenttä on ollut hiljainen pitkään.

UUSI JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA LOPETTAISI BUSSILINJAN 13
Jätimme bussilinjan 13 lopettamisesta joukkoliikennetoimistoon seuraavan lausunnon:
Takakirveen Omakotiyhdistys vastustaa bussilinjan 13 lopettamista, joka käy ilmi uudesta joukkoliikenteen
runkolinjasuunnitelmasta. Kastua, Palttaa ja osaa Takakirvestä lähin bussiyhteys olisi linja 1, jonka
saavutettavuus maaston korkeuserojen vuoksi on haastava ikääntyvälle väestölle. Nykyinen linja 13
palvelee asukkaita hyvin. Runkolinjakartta, jossa on merkitty 400m etäisyys lähimmästä pysäkistä on
harhaanjohtava, koska se sisältää poikkilinjat 9A ja 9B, joilla ei ole asukkaille merkitystä, koska ne eivät kulje
keskustaan. Tavoitteena linjalla näyttää olevan enemmän kauppakeskuksen kuin joukkoliikennekäyttäjien
palvelu.
Pahinta uudessa suunnitelmassa on se, että siitä puuttuu kokonaan suora yhteys keskustasta uimahalliin.
Lähin joukkoliikenneyhteys on n. 400m päässä oleva linjan 18 pysäkki. Uimahallin pysäköintialue on jo
nykyiselle käyttäjämäärälle liian pieni. Toteutuessaan uusi esitys vaikeuttaa tilannetta entisestään
lisäämällä yksityisautojen käyttöä, joka ei ole Turun ilmastotavoitteiden mukainen. Hallin palvelujen
saatavuus vaikeutuu erityisesti vanhuksille ja lapsille, jos suora bussiyhteys päättyy. Pakkasilla n. 400m
matka märkänä pysäkille on myös terveysriski.
Takakirveen Omakotiyhdistyksen hallitus

NAISJAOSTON OSTOS‐ JA TEATTERIMATKAT
Naisjaosto järjestää ostosmatkan Pärnun ja Latvian rajakauppaan 26‐28.11.2018 sekä lähiostosmatkan
Mellilään ja Loimaalle 24.11.2018. Teatterimatka suuntautuu Tampereelle 29.12.2018, esityksenä
”Sademies”. Ilmoittautumiset Ulla Sundström 0400‐530695. Lisätiedot www. takakirves.com.
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PIHAKIRPPISTÄ SUOSI SÄÄT JA ONNISTUNEET JÄRJESTELYT
Naapurimme Mari Naaralainen pisti kesällä töpinäksi ja sai järjestettyä mainion pihakirppistapahtuman 2.9.
Alustavasti on sovittu, että ensi vuonna otetaan uusiksi, Mari on lupautunut vetämään järjestelyjä. Yhdistys
auttaa tiedottamisessa ensi vuonna paremmin mm. jakamalla hyvissä ajoin sähköpostitiedotteen.

BUSSIKAAOS JATKUU
RIITASUONKADULLA
Riitasuonkadun bussihallien
aiheuttama kiusa jatkuu edelleen.
Autot peruuttavat tielle, mikä on
saamamme tiedon mukaan kielletty
Turussa. Iltojen ja aamujen pimetessä
tilanne tuskin paranee.
Asiasta on aikoinaan valitettu, mutta
asiassa ei ole juuri edistytty

Bussien peruutukset Riitasuonkadulle ja vastakkaiselle
jalkakäytävälle ovat vaaraksi jalankulkijoille ja muille liikkujille.

KAIRIALANKADUN KAAVA PROSESSISSA
Kairialankadun kaavavalmistelun ”nopeutettu aikataulu” on hidastutunut ja tilanne on nyt sama kuin
alussa. Kaavoittaja on luvannut järjestää aiheesta kuulemistilaisuuden, nyt syyskuussa ko. arkkitehdilla on
vasta ensimmäinen tapaaminen aloitteen tekijöiden kanssa. Kaavoitus kestää yleensä n. 2 vuotta.

TPK: TURUN HULEVESIPÄÄTÖS LAINVASTAINEN
TPK:n käsityksen mukaan Turun kaupungin päätös laiton. Hulevesi siirrettiin vuonna 2017 maankäyttö‐ ja
rakennuslakiin. Lain mukaan ensisijaisesti hulevedet imeytetään omalle tontille, ettei maapohja kuivu.
Kaupungin olisi pitänyt ensin tehdä kartoitus alueiden maapohjista. Nyt peritään niiltäkin maksu, jotka ovat
tehneet mitä kaupunki on suositellut ja laittaneet johtaneet hulevedet kaupungin hulevesiviemäriin. TPK
toivoo, että luotaisiin mahdollisimman paljon painetta kaupungin päättäjiin mm. yhdistysten kautta. TPK
on koko ajan ollut hanketta vastaan ja harkinnassa on ryhmäkanne.

TPK:N ‐70 VUOTISJUHLA, MATTI&TEPPO, JUONTAA MARKKU HEIKKILÄ
TPK:n ‐70 vuotisjuhla omakotiväelle järjestetään torstaina 11.10.2018 klo 18.00. Paikka: VIERAILUKESKUS
JOKI, Cave‐Sali, Lemminkäisenkatu 12 B. Juhlapuheen pitää professori Timo Soikkanen. Lippuvaraukset á 50
€ 21.09.2018 mennessä ( varauksen yhteydessä ilmoitettava ruokavaihtoehto kasvis, kala tai liha),
ilmoittautuminen TPK:n toimistoon päivystysaikaan (arkisin 10.00‐12.00) puh. 251 8881 tai sähköpostitse
toimisto@turunpientalot.fi

YHDISTYKSEN PERÄKÄRRY LAINATTAVISSA
Yhdistyksen kantavuudeltaan 750kg kuomullinen peräkärry on lainattavissa 7€/vrk hintaan, viikonloppu
15€. Yhteydenotto juha.teravainen(at)pp.inet.fi, p. 044 560 2077.

SYYSKOKOUS 23.10.2018 klo 18:00 RIENTOLASSA
Takakirveen Omakotiyhdistyksen syyskokous pidetään 23.10 Rientolassa. Uusia jäseniä kaivataan
hallitukseen. Tarkempi tiedote tulee lähempänä kokousta.

