
KOLMEN KAUPUNGIN PILKKIKISAT 

 

Perinteikkäät kolmen kaupungin (TaLVI, LaLVI, KeSuLVI) pilkkikilpailut järjestetään tänä vuonna 

11.3 Tampereella ja järjestäjänä toimii Tampereen LVI-tekninen yhdistys ry, TaLVI. 

Tapahtumapaikkana toimii Varalan urheiluopisto, osoite: Varalankatu 36, 33240 Tampere  

Alapuolella urheiluopiston aluekartta, sekä ajo-ohjeet.  

 

Kilpailupäivän 11.3.2017 alustava ohjelma ja aikataulu 

klo 11.30 Osallistujien kirjaaminen, kilpailusääntöjen läpikäynti (rantasauna/ takkahuone B)  

klo 12.00  Pilkkikilpailu alkaa 

klo 15.00 Kilpailuaika päättyy ja kalojen punnitseminen alkaa (rantasauna/ takkahuone B) 

klo 15.00  Sauna on valmiina 

klo 15.30  Palkintojen jako  

klo 16.00  Ruokailu  

klo 18.00 Saunavuoro ja virallinen tilaisuus päättyy 

 

Yleistä tietoa: 

Kilpailuaika 3 tuntia, jonka jälkeen osallistujille on varattu saunavuoro klo 18.00 asti Varalan 

rantasaunalta, myös Takkahuone B on varattu ko. ajaksi. Osallistujille tarjolla ruokaa ja virvokkeita. 

Tervetuloa mukaan! 

 

Lisätietoja tapahtumasta voi tiedustella kalle.kanninen@nasinvjl.fi Puh: 0400-168795 

 

 

 

Terveisin 

TaLVI:n hallitus    

 

mailto:kalle.kanninen@nasinvjl.fi


Varalan Urheiluopiston aluekartta.  

 

 

 

Ajo-ohjeet 

Helsinki-Tampere –moottoritieltä 

Helsinki-Tampere moottoritien päässä tullaan isoon risteykseen (Viinikan liikenneympyrään), josta 

ajetaan vasemmalle KESKUSTAN ja HÄMEENPUISTON viittojen mukaan. Ajetaan Ratinan sillan yli 

(oikealle jää Ratinan stadion) Hämeenpuistoon. Toisista liikennevaloista käännytään vasemmalle 

HOTELLI ROSENDAHLIN viitan mukaan (oikealle jää Tampereen Työväen Teatteri). Ajetaan mäki 

ylös. Stop-merkin jälkeen käännytään vasemmalle viittojen mukaan. Hotelli Rosendahlista on noin 

700 m jyrkkään ”Varalan mutkaan”, jonka jälkeen käännytään heti vasemmalle Varalankadulle, 

risteyksessä tienviitta Varalan Urheiluopisto. 

Vaasasta, Porista, Jyväskylästä ja Lahdesta 

Vaasasta, Porista, Jyväskylästä ja Lahdesta tultaessa käännytään Kekkosen-/Paassikiventieltä 

(valtatie 3, Särkänniemen lähellä mäen päällä) Sepänkadulle, ryhmitytään seuraavissa valoissa 

oikealle ja käännytään Satakunnankadulle. Siellä ryhmitytään heti vasemmalle ja käännytään 

valoista Pirkankadulle. Kääntymisen jälkeen ryhmitytään heti vasemmalle ja käännytään 

Vesilinnankadulle. Vesilinnankatua ajetaan ylös seuraten Varalan kylttejä. 



Pysäköinti 

Varalassa on rajoitetusti pysäköintitilaa. Suosittelemme joukkoliikenteen käyttämistä, mikäli 

mahdollista. Auton voi pysäköidä myös portin ulkopuolelle Varalankadulle. Portin vieressä on 

lisäksi hiekkakaistale, joka on liikennemerkillä osoitettu pysäköintialueeksi. 

Huomioithan katupysäköinnissä, että: 

– et tuki Varalankatua. Pysäköinti on sallittu vain kadun kävelytien puoleiseen reunaan. 

– et estä liikennettä pihoihin tai vaikeuta kääntymistä Varalan pihaan. 

– et parkkeeraa jalkakäytävälle. 

– käytät tilan muut huomioiden 

Pysäköiminen porttien ja ovien edustalle on kielletty pelastusteiden auki pitämiseksi. 

HUOM! Pyynikintien ja Tahmelantien tienvarteen ei kannata pysäköidä vaikka siellä tilaa näyttäisi 

olevan. Kaupungin pysäköintivalvonta katsoo sen maastopysäköinniksi ja seurauksena voi olla 

pysäköintivirhemaksu. 

 


