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Viime  
hetken 
lahjatoive?

– Jääkiekkomaila. 
Pukille on ilmoitet-
tu asiasta, joten us-
kon sellaisen olevan 
tulossa, Jami Ti-
kander sanoo.

– Kamera olisi mie-
luinen lahja. Ku-
vaisin luultavasti 
luontoa ja kaikkea 
muutakin, Pinja 
Sairiala toteaa het-
ken miettimisen jäl-
keen.

– Kamera tai rat-
sastusleiri. Olen var-
ma, että saan aina-
kin ratsastusleirin, 
hevosten kanssa 
viihtyvä Lilja Pelto-
la kertoo.

AJANKOHTAISTA

Gallup

Riuntörmä valittiin 
vuoden rakennushankkeeksi
Pekka Kaarna

Rakennus- ja ympäristölau-
takunta on valinnut As. Oy 
Pikonlinnan Riuntörmän 
Kangasalan vuoden 2014 ra-
kennushankkeeksi.

– Persoonallinen, värityksel-
tään hieno ja istuu maisemaan 
kuin nenä päähän, lautakun-
nan puheenjohtaja Hannu 
Karppila arvioi punaruskean 
uudistalon ilmettä.

Hän huomautti kuitenkin, 
että tunnustusta ei myönnetty 
pelkkien ulkonäköseikkojen 
perusteella, vaan urakkakoko-
naisuudesta. Hankkeen käyn-
nistymisestä, etenemisestä ja 
lopputuloksesta.

– Toivottavasti kerrostalo-
ryhmän kolmas rakennus on 
jo suunnitteilla, hän päätti 
palkitsemispuheensa.

Miljöön ehdoin
Kunnan suunnitteluarkkiteh-
ti Susanna Virjo totesi, et-

tä Riuntörmä on rakennettu 
vanhan sairaalamiljöön eh-
doin. Klassismia edustavaa 
päärakennusta sekä Pietolan ja 
Törmälän – sairaalan likeisten 
lääkärien asuintalojen – funk-
kistyyliä kunnioittaen.

 Tuberkuloosiparantolaksi 
vuonna 1931 valmistunut Pi-
konlinna rakennettiin tietoi-
sesti mäntymetsän keskelle 
hyvien ulkoilumaastojen ää-
relle.

Myös Pikonlinnan uudisra-
kentamisessa luonnon ja ih-
misen vuorovaikutus on ollut 
tärkeä suunnittelua ohjaava 
periaate.

Riuntörmässä se näkyy Vir-
jon mukaan ympäröivän luon-
non olennaisten piirteiden ja 
ajan myötä syntyneen polku-
verkoston säilyttämisenä.

Yhteys luontoon tärkeä
Hän kehaisi myös palkitun 
kohteen ja sen aiemmin val-
mistuneen kumppanin ulko-

asua, joka noudattelee sairaa-
larakennuksen tasapainoista 
muotokieltä.

Suunnittelu on ollut niin 
ikään harkittua. Asunnot ovat 
nykylinjaan verrattuna poik-
keuksellisen suuria, muunte-
lukelpoisia ja parvekkeiltaan 
isoja, mikä avaa suoran yhte-
yden luontoon.

– Lähtökohdat ovat Pikon-
linnassa ainutkertaiset, ja ne 
on otettu suunnittelussa hy-
vin huomioon.

Rakentamisen laatu miel-
lytti Virjoa. Se on hänes-
tä korkeatasoista ja kuvastaa 
poikkeuksellista pyrkimystä 
ympäristön kokonaisvaltaiseen 
ymmärtämiseen.

Järveltäkin hyvä
Rakentajan eli Skanska Talon-
rakennus Oy:n puolesta puhu-
nut Pirkanmaan yksikönjoh-
taja Jyrki Lautarinne kertoi 
olevansa otettu Riuntörmän 
saamasta tunnustuksesta.

Lautarinne asuu itse Pikon-
linnassa, joten hän on seu-
rannut rakennushanketta 
päivittäin ja tavanomaista tar-
kemmin.

– Järveltä päinkin Riuntör-
mä on hyvä. Pauligin vanhaa 
mainosta mukaillen on kiva 
sanoa, että se on meidän teke-
mä.

Myönteistä palautetta on 
tullut myös asukkailta, mis-
tä hän on erityisen tyytyväi-
nen.

– Ei voi olla kuin ylpeä 
kuulleessaan, että ”Jyrki, teit-
te meille tosi ihanan paikan 
asua”, Lautarinne sanoi kiitok-
set rakentajille jatkaen.

Kerran elämässä
Riuntörmän suunnitellut ark-
kitehti SAFA Eero Lahti ku-
vasi Pikonlinnan suunnitte-
lutehtävää ainutkertaiseksi 
alueen upean ympäristön ja 
sen avaamien mahdollisuuksi-
en vuoksi.

– Tällainen tilaisuus avau-
tuu arkkitehdille vain kerran 
elämässä. Suurin vaikeus oli 
olla yrittämättä liikaa.

Onnistuneesta lopputulok-
sesta hän antoi tunnustusta 
myös kunnan viranhaltijoil-
le, joiden kanssa yhteistyö on 
sujunut kitkatta koko suun-
nittelu- ja rakentamisproses-
sin ajan.

Riuntörmä on rakennettu Vesijärven rantatörmälle aiemmin valmistuneen kumppaninsa viereen. Rakennusryhmä täydentyy kolmannella talolla, kunhan asuntomarkki-
nat elpyvät.
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VUODEN 2014 
RAKENNUSHANKE

As. Oy Kangasalan Pikonlinnan 
Riuntörmä
Rakennuttaja: Skanska Talon-
rakennus Oy
Suunnittelija: Arkkitehtitoi-
misto Eero Lahti Oy
Kunniamaininta: Juhanankar-
tanon ryhmäkoti

Pohjantähti 
kunnan 
vakuuttajaksi

Kauppapalvelu 
loppuu

Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Pohjantähti on valittu kunnan 
vakuuttajaksi. Se voitti kilpai-
lutuksen noin 235 000 euron 
vuositarjouksellaan.

Kilpailutukseen osallistui-
vat myös vakuutusyhtiöt If, 
Pohjola ja LähiTapiola, mutta 
niiden tarjoukset olivat valit-
tua kalliimpia.

Fennia ja Turva eivät jättä-
neet tarjousta.

Kunnan vakuutuspaket-
ti koostuu ryhmätapaturma-, 
omaisuus-, matkustaja-, ajo-
neuvo- ja metsävakuutuk-
sista sekä lakisääteisestä ta-
paturmavakuutuksesta että 
toiminnan ja hallinnon vas-
tuuvakuutuksista.

Kotihoidon tukena tarjot-
tu kauppapalvelu loppuu en-
si vuoden maaliskuun alusta 
lukien.

Kunta on hankkinut palve-
lun yksityiseltä yrittäjältä. Lo-
pettamisen perusteluna on, et-
tä alalle on syntynyt aiempaa 
enemmän palveluntuottajia, 
ja asiakkaat voivat ostaa pal-
velun suoraan heiltä. Hintata-
so vastaa suunnilleen kunnan 
tukipalvelun hintaa.

Kauppapalvelu säilyy osal-
la sotainvalideista, ja kunnan 
kotihoito voi tarjota sitä poik-
keustapauksissa.

Kangasalla on tällä hetkellä 
kaupppalvelun asiakkaita 37 
ja Pälkäneellä 29.

Poliisi 
löysi tieltä  
suistuneen 
henkilöauton
Poliisipartio havaitsi keski-
viikkoyönä puoli yhden aikaan 
Holvastintien ja Mannakor-
ventien alueella suistumisjäl-
kiä.

 Auto oli suistuessaan tör-
männyt lyhtypylvääseen.

Nattarin alueelta löytyi jäl-
kiä seuraamalla vahingoittu-
nut henkilöauto ja kaksi hie-
man alle 30-vuotiasta miestä, 
joista toinen kertoi kuljetta-
neensa vahinkoajoneuvoa. Tar-
kistuksessa todettiin, että kul-
jettaja on ajokiellossa.


