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Puheenjohtajan palsta
Koska Turkuun saadaan
pientalojen “WAU”
-arkkitehtuuria?
Espoon Tapiola oli aikoinaan
maailman maineeseen noussut puutarhakaupunki, jolle
tyypillisiä olivat aikansa modernit pientalot, laajat puisto- sekä viheralueet. Turussa
kaupunki yri ää tehdä vetovoimatekijän ”jumikulaarista”,
ra kasta, Logomo -sillasta ja
tuhoamalla Engelin aikoinaan
tekemän kaavan itänaapurin
stalinis sella tehorakentamisella. Karmein esimerkki ” ivistämisestä” on nähtävissä
Kirkko ellä,
Hämeensillan
vieressä, jossa läheiset omako talot ovat jääneet järkyttävän korkeiden kerrostalokolossien saartamaksi.
Todellinen vetovoimatekijä
olisi kohtuuhintaisten omako ton en kaavoi aminen,
esimerkiksi Hirvensaloon tai
Koroisiin, Vähäjoen uomaa
seuraten aina Maariaan as .
Sen sijaan kaupunki tunkee
väen väkisin uusia kerrostaloja omako alueelle. Kuten nyt
Kairialankadun kaavassa, joka
ivistää jo ennestään ylirakenne ua alue a.
Entäpä jos saisimme kuten
Ruotsissa rakentaa vahoille
omako tonteille 30m2 asuinrakennuksen ilman rakennuslupaa?
RAIMO OLLILA

Jäsenmäärä on nyt 371
Takakirveen Omako yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2018
oli 331. Vuoden 2019 jäsenmaksun maksoi 40 talou a
enemmän eli nousua oli 12%.
Hyvää kehitystä seli ää jonkin verran ”Ullan matkat” eli
uusien vero-ohjeiden mukaan
yhdistys voi järjestää matkoja
vain omille jäsenilleen. Siksi
on edellyte y, e ä matkalle
osallistuvien on liity ävä yhdistykseen.
Kuitenkin yhdistykseen on
lii ynyt myös ”aitoja” uusia
jäseniä ilahdu avan paljon.

Rottahavaintoja Takakirveellä

Turussa yhtä monta rottaa
kuin on asukkaita
Takakirveelläkin on huoma u
poikkeavassa määrin ro a.
Havaintoja on tehty Valkiaisvuoren lähistöllä ja Pulmussuonen tuntumassa. Kaupungin
terveystarkastaja Markku Rohunen toteaa vanhan esimiehensä sanomana, e ä Turussa
on aina ro a sen verran kuin
on asukkaita. Ro en määrää
lienee kasva anut leuto talvi,
mu a ennenkaikkea se, e ä
ruokaa on saatavilla. Rohunen keho aakin viemään esimerkiksi maahan pudonneet
omenat, huonot perunat ja
muut kasvikset sulje uun kannelliseen
kompos as aan.
Erityisen tarkka tulisi olla
hukkaruuan kanssa, sitä ei missään tapauksessa saisi lai aa
avokompos in.
Näy äisi siltä, e ä rotat eivät
ainakaan kaikkia muovikomposteja miellään pure puhki,
vaikka menevät betonista
tarpeen tullen läpi. Ilmeises
nk. “ämpärimuovi” ei näille

tuholaisille kelpaa, mu a lasikuitu kyllä.

EU kielsi omatoimisen
ro en myrkytyksen
EU-lainsäädäntö kielsi 2018
helmikuussa ro en tuhoamiseen tarkoite ujen jyrsijämyrkkyjen myynnin kulu ajille. Kulu ajat eivät saa enää käy ää
näitä myrkkyjä, vaikka niitä olisi varastossa. Hiirimyrkyt ovat
kuitenkin vapaas oste avissa,
mu a niiden myrkkymäärä ei
ilmeises kellistä ro aa. Jyrsijämyrkkyjä ei haluta yleiseen
käy öön, koska niissä olevat
myrkyt ovat eri äin pysyviä ja
kertyviä. Kulu ajat voivat edelleen tuhota ro a rotanloukuilla, mu a otus on loukulla
tape avaksi useimmiten liian
älykäs. Myös sähköllä toimivia
loukkuja on nykyisin saatavilla
60-70€ hintaan.
Rotan pyytämistä elävänä ei
voi suositella, sillä se on kiinni
jäätyään peto ja puree varmas-

, jos siihen on mahdollisuus.
Ainakin jotkut vakuutusyh öt
korvaavat tuholaistorjunnan
kustannukset, jos on laaja
ko vakuutus. Asia kannattaa varmistaa omasta vakuutusyh öistä. Ro apoikueessa
on 8-12 poikasta. Ro a tulee
sukukypsäksi jo kahden kuukauden iässä ja sen kantoaika
on 21 päivää, lisääntyminen on
siis todella nopeaa ja runsasta.
Takakirveen Omako yhdistys
vetoaa kaikkiin alueen asukkaisiin, e ei avokomposteihin
vietäisi ruuan jä eitä, omenoita eikä muutakaan ro lle
kelpaavaa syötävää. Jos havaitse e ympäristössänne ro a,
niitä kanna aisi yri ää hävi ää
naapuruston kanssa lamaalla
tuholaistorjuja yhteises . Rottahavainnoista voi ilmoi aa
email-osoi eeseen
takakirveen.omako yhdistys@gmail.
com, jo a asian laajuudesta
saataisiin kokonaiskuva.

TPK:n sähkösopimus uusiksi huhtikuussa
TPK:n ja Turku Energian 30.10
pää yvä sähkösopimus kilpailutetaan huh kuun aikana
4-5 tunnetun energiayh ön
kanssa. Tämä pääte in 23.1
pidetyssä TPK:n hallituksen

kokouksessa. Tavoi eena on
12-24kk sopimus kiinteällä
kWh hinnalla. Kiinteä sopimus on tähän as osoi aunut
pörssisähköä edullisemmaksi.
Vertailussa haetaan paras

mahdollinen sopimus. Vaikka
yhteistyökumppani on ollut
Turku Energia, se ei ole itsestään selvyys, mikäli selväs
parempi tarjous saadaan.
TE:n etuna on paikallisuus.
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Havainnekuva Pallivahan kirkon
korvaavista kerrostaloista

Pallivahan kirkon ja Savonkedonkadun kaavasta löytyy
havainnekuva- ja kar alinkit
yhdistyksen verkkosivuilta, os.
www.takakirves.com.
Autoille parkkipaikkoja kaavassa 1 kpl 100m2 koh , mikä
tarkoi aisi 62 autopaikkaa.
Kokemuksen mukaan se tuskin
rii ää ja siksi osa autoista pysäköidään Paltankadulle, joka on
jo nyt toisinaan tukkoinen.

Savonkedonkadun uudet kerrostalot ovat kaavaesityksessä
2-5 kerroksisia.
Rakennusoi- keus kasvaa yli
kaksinkertaiseksi. Suurin huolen aihe on Suovankadun puolelle tulevasta 5 kerroksisesta
rakennuksesta, joka saa aa
varjostaa Suovankadun pään
omako taloja, koska kerrostalot ovat niistä liki suoraan etelään.

Uusi nopeusrajoitus Tampereentiellä 50 km/h
Tampereen en nopeusrajoitus putosi 1.11. Kärsämäen
hautausmaan kulmalta läh en
kaupunkiin as 50 km/t:ssa
aiemmasta 60 km/t:ssa. Sakkorysä nopeusrajoituksen muutoksesta voi tulla, koska siitä

ei varoite u liikennemerkillä,
vaan on olete u, e ä jokainen etää yleisen taajamanopeuden. Hyvää asiassa on se,
e ä liikennemelu ehkä jonkin
verran vähenee Tampereenen varren omako taloissa.
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Talvisateista riesa
omakotiväelle

Tennishallien laajennuksesta sopu

Lumeton ja sateinen talvi pistää salaojat ja hulevesien käsittelyn koville Takakirveellä, joka
on monin paikoin savipohjaista
tasaista peltoa. Siksi täällä olisi oltava salaojien, hulevesien
johtamisen ja kapillaarikatkojen kunnossa. Jälkimmäinen
on yksinkertaiste una kellarin
la an tai maavaraisen la alaatan alla oleva sora- tai sepelikerros. Myös bitumikerros,
joka estää kosteuden nousun
esim. puurakenteisiin betonista, on kapillaarikatko. Rintamamiestalossa kellarin la an alla
ei ole nykyvaa musten mukaista, yli 200mm paksuista kapillaarikatkoa ja sen korjaaminen
on useimmiten mahdoton ja
tarpeetonkin urakka. Sen sijaan
salaojien ja kellarin ulkopuolinen kosteussuojaus on tehtävissä. Urakkahinnat vaihtelevat
15.000€ molemmin puolin.
Tässä töllissä salaojat uusi in
samalla kerralla vesijohtojen
ja viemäreiden kanssa, toki yli
20 vuo a si en ja siksi niiden
kunto arvelu . Kosteusmi ari
näy kellarissa kuitenkin pieniä lukemia eikä salaojakaivoissa veden pinta ole noussut
liikaa.
Varalle tuli hankki ua kuitenkin salaojakaivoon mahtuva
uppopumppu.
RAIMO OLLILA

Tennishallit Oy:n kanssa sovitin, e ä se voi jatkaa laajennushanke aan. Sopimuksen
mukaan Jukolan ken ä jätetään
rauhaan ja edellinen sopimus v.
1987 on yhä voimassa.

Jalkakäytävän siivous on tontinomistajan vastuulla
Vaikka talvikunnossapito siirtyi
Turun kaupungin urakoitsijoille, ton nomistajille jäi sil ajoväylien ylläpidossa seuraavat
velvoi eet:
a) Ajoradalle, kevyen liikenteen
väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, leh en, roskien,
rikkaruohojen ja irtonaisten
esineiden poistaminen kiinteistön rajasta kadun keskiviivalle.
b) Ton n rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuvan viherkaistan ja oja siis minen.
c) Lian ja roskien poistaminen
hulevesikaivojen kansiri löistä.

d) Oman lii ymän ylläpito ja
estää ojarumpujen tukkeutuminen poistamalla roskat yms.
f) Ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikenne ä
vaarantavista
päällysteiden
rikkoontumisista, kuopista tai
muista vastaavista puu eista
ja tarvi aessa ryhtyä toimiin
liikenteen varoi amiseksi.
Kaupungin vastuulla on ajoratojen ja jalkakäytävien - mm.
katukivetyksen, kadun kalusteiden, korokkeiden ja päällysteiden kunnossapito sekä talvikunnossapito - joka sisältää
hiekoituksen ja sen poiston.

Nämäkin toisten sotkut jalkakäytävältä on ton nomistajan
siivo ava.

Muovinkeräys- ja ekopiste byrokratian
rattaissa
K-Supermarket
Runosmäen
kauppias Juha-Pekka Pöyhönen käynnis osin omako yhdistyksen aloi eesta hankkeen
muovinkeräys- ja ekopisteen
rakentamiseksi Korjasmäenen varteen. Asialle näytetään
jo vihreätä valoa kaupungin
suunnasta, mu a täysin varmaa
valmistumisajankohtaa
ei vieläkään ole. Eteneminen
on kiinni sekä Rinki Oy:stä e ä
viime kädessä kaupungin luvituksesta, mu a niin Kesko kuin
Turun Ympäristösuojeluyksikkö
puoltavat vahvas hanke a.
Siksi toivossa kuitenkin eletään.
Parhaimillaan hanke etenee jo
tämän kevään aikana.

Vuokraa peräkärry tai
lämpökamera
Yhdistyksen jäsenetuna voit
vuokrata kuomullista peräkärryä 7€/vrk, p. 044 560 2077/
Juha Teräväinen. Lämpökameran 10€/vrk, p. 0500 520279/
Raimo Ollila. Opastusta käyttöön annetaan tarvi aessa.

Jäsenmaksun
eräpäivä 28.
helmikuuta
Yhdistyksen
hallituksessa
pääte in aikaistaa jäsenmaksun maksamista helmikuun 28. päivään.
Jäsenyys kanna aa, yhdistyksen kau a voit vaiku aa
mm. Takakirveen kaavaratkaisuihin.
Nyt esimerkiksi Kairialan- ja
Savonkedonkadun rakentamisessa on saatava lähiasukkaiden ääni kuuluviin.

