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AJANKOHTAISTA
Kauppapalvelu
loppuu
Kotihoidon tukena tarjottu kauppapalvelu loppuu ensi vuoden maaliskuun alusta
lukien.
Kunta on hankkinut palvelun yksityiseltä yrittäjältä. Lopettamisen perusteluna on, että alalle on syntynyt aiempaa
enemmän palveluntuottajia,
ja asiakkaat voivat ostaa palvelun suoraan heiltä. Hintataso vastaa suunnilleen kunnan
tukipalvelun hintaa.
Kauppapalvelu säilyy osalla sotainvalideista, ja kunnan
kotihoito voi tarjota sitä poikkeustapauksissa.
Kangasalla on tällä hetkellä
kaupppalvelun asiakkaita 37
ja Pälkäneellä 29.

Pohjantähti
kunnan
vakuuttajaksi

Riuntörmä on rakennettu Vesijärven rantatörmälle aiemmin valmistuneen kumppaninsa viereen. Rakennusryhmä täydentyy kolmannella talolla, kunhan asuntomarkkinat elpyvät.

Riuntörmä valittiin
vuoden rakennushankkeeksi
Pekka Kaarna
Rakennus- ja ympäristölautakunta on valinnut As. Oy
Pikonlinnan Riuntörmän
Kangasalan vuoden 2014 rakennushankkeeksi.
– Persoonallinen, väritykseltään hieno ja istuu maisemaan
kuin nenä päähän, lautakunnan puheenjohtaja Hannu
Karppila arvioi punaruskean
uudistalon ilmettä.
Hän huomautti kuitenkin,
että tunnustusta ei myönnetty
pelkkien ulkonäköseikkojen
perusteella, vaan urakkakokonaisuudesta. Hankkeen käynnistymisestä, etenemisestä ja
lopputuloksesta.
– Toivottavasti kerrostaloryhmän kolmas rakennus on
jo suunnitteilla, hän päätti
palkitsemispuheensa.
Miljöön ehdoin
Kunnan suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo totesi, et-

tä Riuntörmä on rakennettu
vanhan sairaalamiljöön ehdoin. Klassismia edustavaa
päärakennusta sekä Pietolan ja
Törmälän – sairaalan likeisten
lääkärien asuintalojen – funkkistyyliä kunnioittaen.
Tuberkuloosiparantolaksi
vuonna 1931 valmistunut Pikonlinna rakennettiin tietoisesti mäntymetsän keskelle
hyvien ulkoilumaastojen äärelle.
Myös Pikonlinnan uudisrakentamisessa luonnon ja ihmisen vuorovaikutus on ollut
tärkeä suunnittelua ohjaava
periaate.
Riuntörmässä se näkyy Virjon mukaan ympäröivän luonnon olennaisten piirteiden ja
ajan myötä syntyneen polkuverkoston säilyttämisenä.
Yhteys luontoon tärkeä
Hän kehaisi myös palkitun
kohteen ja sen aiemmin valmistuneen kumppanin ulko-

asua, joka noudattelee sairaalarakennuksen tasapainoista
muotokieltä.
Suunnittelu on ollut niin
ikään harkittua. Asunnot ovat
nykylinjaan verrattuna poikkeuksellisen suuria, muuntelukelpoisia ja parvekkeiltaan
isoja, mikä avaa suoran yhteyden luontoon.
– Lähtökohdat ovat Pikonlinnassa ainutkertaiset, ja ne
on otettu suunnittelussa hyvin huomioon.
Rakentamisen laatu miellytti Virjoa. Se on hänestä korkeatasoista ja kuvastaa
poikkeuksellista pyrkimystä
ympäristön kokonaisvaltaiseen
ymmärtämiseen.
Järveltäkin hyvä
Rakentajan eli Skanska Talonrakennus Oy:n puolesta puhunut Pirkanmaan yksikönjohtaja Jyrki Lautarinne kertoi
olevansa otettu Riuntörmän
saamasta tunnustuksesta.

Lautarinne asuu itse Pikonlinnassa, joten hän on seurannut rakennushanketta
päivittäin ja tavanomaista tarkemmin.
– Järveltä päinkin Riuntörmä on hyvä. Pauligin vanhaa
mainosta mukaillen on kiva
sanoa, että se on meidän tekemä.
Myönteistä palautetta on
tullut myös asukkailta, mistä hän on erityisen tyytyväinen.
– Ei voi olla kuin ylpeä
kuulleessaan, että ”Jyrki, teitte meille tosi ihanan paikan
asua”, Lautarinne sanoi kiitokset rakentajille jatkaen.

– Tällainen tilaisuus avautuu arkkitehdille vain kerran
elämässä. Suurin vaikeus oli
olla yrittämättä liikaa.
Onnistuneesta lopputuloksesta hän antoi tunnustusta
myös kunnan viranhaltijoille, joiden kanssa yhteistyö on
sujunut kitkatta koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan.

Kerran elämässä
Riuntörmän suunnitellut arkkitehti SAFA Eero Lahti kuvasi Pikonlinnan suunnittelutehtävää ainutkertaiseksi
alueen upean ympäristön ja
sen avaamien mahdollisuuksien vuoksi.

As. Oy Kangasalan Pikonlinnan
Riuntörmä
Rakennuttaja: Skanska Talonrakennus Oy
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy
Kunniamaininta: Juhanankartanon ryhmäkoti

Fakta
VUODEN 2014
RAKENNUSHANKE

Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pohjantähti on valittu kunnan
vakuuttajaksi. Se voitti kilpailutuksen noin 235 000 euron
vuositarjouksellaan.
Kilpailutukseen osallistuivat myös vakuutusyhtiöt If,
Pohjola ja LähiTapiola, mutta
niiden tarjoukset olivat valittua kalliimpia.
Fennia ja Turva eivät jättäneet tarjousta.
Kunnan vakuutuspaketti koostuu ryhmätapaturma-,
omaisuus-, matkustaja-, ajoneuvo- ja metsävakuutuksista sekä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta että
toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutuksista.

Poliisi
löysi tieltä
suistuneen
henkilöauton
Poliisipartio havaitsi keskiviikkoyönä puoli yhden aikaan
Holvastintien ja Mannakorventien alueella suistumisjälkiä.
Auto oli suistuessaan törmännyt lyhtypylvääseen.
Nattarin alueelta löytyi jälkiä seuraamalla vahingoittunut henkilöauto ja kaksi hieman alle 30-vuotiasta miestä,
joista toinen kertoi kuljettaneensa vahinkoajoneuvoa. Tarkistuksessa todettiin, että kuljettaja on ajokiellossa.

Gallup

Viime
hetken
lahjatoive?

– Jääkiekkomaila.
Pukille on ilmoitettu asiasta, joten uskon sellaisen olevan
tulossa, Jami Tikander sanoo.

– Kamera olisi mieluinen lahja. Kuvaisin luultavasti
luontoa ja kaikkea
muutakin, Pinja
Sairiala toteaa hetken miettimisen jälkeen.

– Kamera tai ratsastusleiri. Olen varma, että saan ainakin ratsastusleirin,
hevosten kanssa
viihtyvä Lilja Peltola kertoo.

