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Kevään ja kesän puuhia
Järjestimme golf-illan Messukylän golf-kentällä elokuussa. 
Aurinko paistoi täydeltä terältä ja saimme tutustua golf-kentän 
toimintaan, sekä harjoitella lyöntejä. Golf-kentälle onkin 
helppo aloittelijankin mennä harjoittelemaan lyöntejä milloin 
vain, joten menkäähän tutustumaan!
Syyskuun alussa kävimme kulttuurikävelyllä Takahuhdissa. 
Meitä johdattivat Messukylän perinneseuran tietävät ja tehok-
kaat naiset. Takahuhdissa ja sen alueella onkin todella paljon 
historiaa ihan omakotitalojen takapihoilla! Lopuksi pääsimme 
tutustumaan Loimalan kotimuseoon, jossa isäntäväki esitteli 
museon esineistöä ja kertoi sukunsa historiasta.
Olemme ottaneet vastaan huolia alueen asukkailta ja 
puuhaamme tehneet lausuntoja ja aloitteita kaupungille esi-
merkiksi liikenteen vaarakohdista, puistojen roska-astioiden 
lisäämisestä ja urheilukentän kuusiaidan kuolleiden puiden 
uusimisesta.

Syksyn ohjelmaa

Retki Vähäsiltaan
Syysloman alkajaisiksi lauantaina 10.10 järjestämme jäse-
nille retken Vähäsillan leirikeskukseen Paarlahden rannalle 
Teiskoon, viime vuoden Kintulammin tapaan. Luvassa on siis 
ulkoilua raittiissa luonnossa ja nuotiolla rentoutumista. Kulku 
paikalle tapahtuu omilla autoilla ja järjestämme halukkaille 
kimppakyytejä. Tapahtuma on klo 13-16 ja yhdistys tarjoaa 
kahvit, mehut ja makkarat! Ilmoittautumiset Kirsille, tai yhdis-
tyksen facebookin kautta tai kotisivujen (messukylalaiset.fi) 
palautelomakkeen kautta.

Lämmitysenergiailta
Tiistaina 20.10.2020 järjestetään omakotitalon lämmityse-
nergia -infotilaisuus. Toimialueellamme
monet asukkaat miettivät vaihtoehtoja mm. talonsa öljyläm-
mitykselle. Tässä tilaisuudessa esitellään mm. kaukolämmön, 
kaasulämmityksen ja ilma-vesi lämpöpumpun mahdollisuuksia 
omakotitalojen lämmityksessä alueellamme. Asiantuntijat 
kertovat tilaisuudessa myös ajankohtaisia hintatietoja liittymi-
sestä ja muutostöistä. Tilaisuus alkaa klo 18.00 Messukylän 
Työväentalolla osoitteessa Messukylänkatu 47. Kahvitarjoilu. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 50 ensimmäistä mahtuu mu-
kaan nykyisten rajoitusten mukaisesti.

Puiden kaato
Onko tontillasi puunkaato ajankohtainen? Puunkaato A-
Välimäki tarjoaa marraskuun alusta helmikuun loppuun 
asti omakotiyhdistyksen jäsenille yli 500€ urakoissa risujen 
noudon kaupan päälle (hinta normaalisti 150€) Risujen ka-
saus noutopaikkaan ei sisälly tarjoukseen.
Kun kaadat puita tontiltasi, tulee ottaa muutama seikka 
huomioon:
Ennen puiden kaatamiseen ryhtymistä kannattaa lukaista 
tietoa pihapuiden kaadosta ja lupamenettelystä kaupungin 
nettisivuilta otsikolla ”Puiden istutus ja kaato rakennetuilla 
tonteilla”.
Vuokratontilla on myös ensisijaisesti asukkaan vastuulla häi-
ritsevän puun kaataminen mutta kannattaa asia varmistaa aina 
oman kaupungin puuasiantuntijalta samalla kun anoo puulle 
kaatolupaa. Keräämme puun kaadosta kiinnostuneiden yhte-
ystiedot, jotta voimme sopia paikan päällä tapahtuvaa puiden 
katselmoinnin ajankohtaa yrittäjän kanssa. Tarkastuskäynti on 
veloitukseton.
Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Marialle.

Värikästä syksyä kaikille!
Syksy on saapunut tämän erikoisen alkuvuoden jälkeen. Korona on vaikuttanut yhdistyksenkin toimintaan ja saattaa 
vielä vaikuttaa syksylläkin, joten aina kannattaa tarkistaa ajankohtainen tilanne ennen tapahtumaa! Koska harva 
pääsee syyslomalla matkustamaan, on meillä tulossa juuri tähän tarpeeseen syysretki syyslomaviikon alkuun sopivasti 
ulkomaille Teiskoon!
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Messukylänkadun liikenteellinen yleissuunnitelma 
hyväksytty
Tampereen yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 23.6.2020 hyväksynyt 
Messukylänkadun liikenteellisen yleissuunnitelman tarkempien yleis- ja katusuunnitelmien 
sekä Messukylänkadun maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi. Yleissuunnitelmalle asetet-
tuja tavoitteita ovat liikenteellisten olosuhteiden parantaminen, kaupunkimaisen katutilan 
luominen ja Messukylänkadun varren maankäytön kehittämisen tukeminen. 
Liikenteen osalta merkittäviä tavoitteita ovat olleet jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
olosuhteiden kehittäminen, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen sekä lii-
kenteestä aiheutuvien haittojen vähentäminen.

Keskeisiä ratkaisuja yleissuunnitelmassa ovat:
 »Ajoneuvoliikenteelle varataan 1 + 1 kaistaa. Kaupungin suunnasta tultaessa vasem-
malle kääntyville varataan omat kääntymiskaistat. Aakkulankadulta kääntyminen 
kaupungin suuntaan poistuu, ajo joko Paununkadun tai Kivikirkontien kautta.
 »Ristinarkuntien liittymää linjataan itään päin autoliikenteen jonottamisen 
helpottamiseksi.
 »Pyöräilyn pääväylä sijoitetaan kadun eteläpuolelle.
 »Suojatieylityksiä parannetaan.
 »Pysäkkiympäristöjä kehitetään viihtyisämmiksi.

Yleissuunnitelman toteuttaminen edellyttää alueen asemakaavojen ja katusuunnitelmien muutoksia, joihin voi jatkossa ottaa 
kantaa. Suunnitelmaan voi tarkemmin tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa 
https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2362020/
Messukylankadun_yleissuunnitelma(147929)

Liity jäseneksi Messukylän omakotiyhdistykseen!
Jäseneksi voit liittyä ympäri vuoden maksamalla vuosittaisen jäsenmaksumme 12 euroa tilille FI15 1556 3006 1005 49.
Maksaessasi jäsenmaksua laitathan nimesi ja katuosoitteesi viesti-kenttään, jotta voimme toimittaa jäsenkortin! Ennen liittymistä 
kannattaa vierailla sivustoillamme osoitteessa messukylalaiset.com, josta löydät jäsenehtomme. 
Sivustoilta löydät myös muuta tietoa toiminnastamme sekä jäsenalennuksista.

Kannata paikallisia yrityksiä!


