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Ida Henriksson
laulelee maailmaa
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26 Sujuvasti: Uutisia toimivan
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HUOMINEN ON NYT

30 Tampereen Vedeltä, päivää!
Mika Nikkanen on soiton
päässä, jos vika yllättää

Vastauksia
vesihuollosta
Ihmetyttääkö viemärityömaa naapurissa? Miten
tulkitsen vesimittaria? Vesihuoltoon liittyviin
palautteisiin ja kysymyksiin saa nyt vastauksen
Tampereen Veden uudessa, helppokäyttöisessä
palautejärjestelmässä.
Asiakas voi valita, mitä aihealuetta hänen
palautteensa tai kysymyksensä koskee. Kunkin aihealueen yhteydenotot ohjataan juuri näistä asioista vastaaville henkilöille. Palautelomakkeessa on myös kartta, johon voi merkitä, missä
asia tai mahdollinen ongelma on havaittu.
Yhteydenottoja käsitellään Tampereen
Veden asiakaspalvelun aukioloaikoina.
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Mene tietokoneella osoitteeseen
www.tampereenvesi.fi/palaute
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Mobiilisovellus Trimble Feedback
löytyy sovelluskaupoista.
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Tarkista halutessasi hakutoiminnon avulla, onko joku toinen
jo antanut palautetta samasta
aiheesta.
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Jätä palautteesi helppokäyttöisellä lomakkeella. Lisää mukaan
yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen.
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Euroopan paras ratikka tarjoaa älyä ja

31 Historiaa tekemässä

tunnetta – se on ideoitu esteettömäksi
matkustajakokemus edellä

Me, tämän lehden julkaisijat, tuotamme palvelujen ja ratkaisujen verkostoa, jonka päälle sinun ja perheesi on hyvä luoda kestävää, sujuvaa
arkea – nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.
JULKAISIJAT: Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo, Pirkanmaan Jätehuolto, Finnpark ja
Tampereen Raitiotie. Julkaisijat ovat Tampereen kaupunkiseudun kaupunkien ja kuntien omistamia yhtiöitä.
PÄÄTOIMITTAJA: Pertti Suuripää, Tampereen Sähkölaitos, pertti.suuripaa@sahkolaitos.fi
KONSEPTI JA TUOTANTO: Viestintätoimisto Selander & Co., Niina Broman (tuottaja), niina.broman@viestintaselander.fi
ULKOASU: Marker Creative PAINO: Grano PAINOS: 208 000 kpl KANSIKUVA: Laura Vesa TAKAKANNEN KUVA: Laura Vanzo / Visit Tampere
JULKINEN TIEDOTE: Jaetaan kaikkiin Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven kotitalouksiin. ISSN 2669-8595
LEHTI VERKOSSA: www.2030-lehti.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Mun paikka

Pikku Kakkosen leikkipuisto 28.3. klo 11.07

Tampereella
on hyvä
munkki
Näin se on. Tampereen kaupunkiseudulla on käynyt hyvä
munkki, eikä se ole sattumaa. Täällä on tartuttu rivakasti
tämän päivän keskeisimpään kysymykseen: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tämän aihepiirin vaikutukset eivät
ole paikallisia tai alueellisia. Kaupunkiseudun yritykset ja
yhteisöt pelaavat ilmastonmuutoksen torjunnassa maailmanliigaa. Ja tämän kisan voitot jaetaan suoraan meille kaikille.
Kestävä Tampere 2030 -ohjelma on Tampereen kaupungin konkreettinen tiekartta hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä. Tärkeä kohta tuossa kartassa
on energiantuotanto ja energian käyttö. Ympäristönäkökulma on ollut lämmöntuotannossa jatkuvan kehittämisen
alla jo vuosia – fossiilisista polttoaineista on suurelta osin
jo siirryttykin uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Katseet ovat kääntyneet myös digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin: älylaitteet voidaan ohjelmoida säästämään
lämpöä ja sähköä kodeissamme – jopa niin, ettemme itse
edes huomaa säästävämme.
Myös Sulkavuoren keskuspuhdistamon yhteyteen
rakentuva biokaasulaitos toteutetaan ympäristönäkökulmat edellä. Jopa 430 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevesien puhdistamisesta syntyy aikamoinen määrä
lietettä, joka valjastetaan nyt hyötykäyttöön.
Niin ikään Viiden tähden keskusta -kehittämishanke kuin muukin kaupunkikehitys pitää sisällään lukuisia
tavoitteita ilmastokuormamme taittamiseksi. Tulevaisuudessa niin autoilijat, joukkoliikujat kuin pyöräilijät ja kävelijätkin saavat tilaa kulkea kaupungissa viihtyisän vehreässä ympäristössä.
Oleellisen tärkeää on myös se pitkäjänteinen työ, jota
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Pirkanmaan Jätehuolto on tänä vuonna tehnyt jo 25 vuotta. Se mahdollistaa koko kaupunkiseudulle jatkuvasti
tehokkaamman ja edistyksellisemmän kierrätys- ja jätehuoltojärjestelmän.
Ilmastokuorman keventäminen ei tietystikään voi olla
vain yhteisöjen ja yritysten asia. Se koskettaa jokaista
meistä myös yksilönä ja perheenä. Kuluttajalla on valta
päättää miten ja millaisia palveluja hän valitsee – ja miten
hän niitä käyttää.
Ilmastonmuutoksen torjunta on niin iso tavoite, että se
vaatii ilman muuta joukkupeliä. Keskimääräisesti ajateltuna munkkikin maistuu aina paremmalta porukassa.
Tervetuloa mukaan!
Pertti Suuripää
Päätoimittaja

”Lupa
rymytä!”
Vuorentaustalaiset Kirsi ja Leo Kokkonen, 5,
nauttivat yhteisistä leikkihetkistä Pikku Kakkosen
puistossa. Auto asettuu sujuvasti viereiseen Hämpin
parkkiin, ja samalla reissulla ehtii jaloitella tarkistamaan kirjakauppojen lastenkirjauutuudet.

→

P.S.
Anna palautetta lehdestämme!
Voit tehdä sen osoitteessa
www.2030-lehti.fi

TAMPEREEN VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA -OHJELMAN
TAVOITTEENA ON TARJOTA LISÄÄ TURVALLISTA,
RAIKASTA JA VIIHTYISÄÄ OLESKELUTILAA KAUPUNKILAISILLE. AIHEESTA LISÄÄ SIVUILLA 22–23.
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Mistä hanaveden
hinta muodostuu?

Tampereella

800 km

vesijohtoa
ja lähes
saman verr
an
viemäriverk
ostoa

Vähennä
sähkönkulutusta
1. Veden hankinnasta
Tamperelaisten hanavesi
pumpataan pääosin Roineesta
ja Näsijärvestä. Kolmannes
vedestä on pohjavettä.

2. Käyttöveden ja jäteveden käsittelystä
sekä kuljetuksesta verkostoissa
Vedenkäsittelylaitoksessa vesi puhdistetaan
juomakelpoiseksi. Vesi pumpataan koteihin
vesijohtoverkostoa pitkin ja johdetaan niistä
viemäreitä pitkin jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.

3. Laitosten ja verkoston
rakentamisesta sekä
kunnossapidosta

1.

Kaupungin kasvaessa rakennetaan uutta verkostoa. Vanhaa
verkostoa huolletaan ja kunnostetaan.

Vastuullinen
vaatteidenostaja

TA M P E

KAUPU

Ratikkaa ei tarvitse pysäyttää, vaan se pysähtyy automaattisesti kaikille pysäkeille. Kyytiin nouseminen ja siitä
poistuminen on siis varsin mutkatonta.
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Haluatko lähettää
jutusta linkin kaverille?
Lue 2030-lehden jutut verkossa osoitteessa
→ 2030-lehti.fi

2.

Laita valot pois päältä.
Jos tiloissa ei olla yli 15 minuuttiin, valot
kannattaa sammuttaa.

3.

Pidä kodin lämpötila 18–23 asteessa.
Lämmityksen osuus on suomalaisen kodin
sähkönkulutuksesta puolet.
Lähde: Kodinturvatieto

• Hankkii aikaa kestäviä, laadukkaita vaatteita, joista
pitää myös hyvää huolta.
• Korjaa tai korjauttaa vaatteita tarpeen vaatiessa.
Lisäksi ompelutaidoilla iäkkäämmästäkin vaatteesta
voi saada taas muodikkaan.
• Pidentää vaatteiden pesuväliä. Tiheä peseminen
kuluttaa materiaaleja ja voi myös lisätä
mikromuovien määrää vesistöissä.

Ratikka tulee! Mutta miten se
pysäytetään?

Sammuta laitteet kokonaan.
Television, tietokoneen ja muiden kodin elektroniikkalaitteiden stand-by-tilat kuluttavat
5–10 % kotitalouksien sähköstä.

REEN

NKISE

UTU
1/2019

Suomalaiset tarkkoina
sähkösopimuksissa
Jopa kolmannes suomalaisista on uusinut sähkösopimuksensa viimeisen vuoden aikana. Uuden sopimuksen tehneiden lisäksi noin 20 % suomalaisista oli vertaillut eri
sähkösopimuksia, mutta päättänyt jatkaa nykyistä sopimustaan. Yleisin peruste uuden sähkösopimuksen solmimiselle oli rahan säästö.
Noin puolet suomalaisista myös tietää, millä tavoin
heidän ostamansa sähkö on tuotettu. Tietoisimpia sähkönsä alkuperästä ovat uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ostavat.
Lähde: Energiavirasto, Vattenfall

Ilmastoviisaasti
Pirkkalassa
Suomen ympäristökeskus valitsi Pirkkalan
kunnan kuukauden päästövähentäjäksi maaliskuussa 2018. Pirkkala panostaa ilmastokestävään, vähäpäästöiseen liikkumiseen. Ilmastoviisaan yhdyskuntasuunnittelun ansiosta
asukkaat voivat ottaa helpommin käyttöön
vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja. Pirkkala
myös suunnittelee yhdyskuntarakennetta vahvasti ilmastonäkökulmasta.
– Pirkkalan työ on osoittanut, että johdonmukaisella yhdyskuntasuunnittelulla voidaan
tarjota asukkaille avaimet ilmastoystävälliseen
arkeen, sanoo erikoistutkija Antti Rehunen
Suomen ympäristökeskuksesta.

Puhtaampaa
kosmetiikkaa
sovelluksen avulla
Cosmethics on puhelinsovellus, jonka avulla voit selvittää, mistä ainesosista kosmetiikkasi on valmistettu. Skannaa viivakoodi ja sovellus kertoo, onko tuotteessa esimerkiksi EU:ssa kiellettyjä ainesosia, mikromuoveja tai
allergeeneja. Sovellus myös suosittelee tilalle vaihtoehtoisia tuotteita, joissa ei ole allergisoivia tai kiellettyjä
ainesosia.
→ cosmethics.com/

7

Lämpimiä
odotuksia
Minna Juuselan, Rami Heleniuksen ja Chilikoiran perheeseen odotetaan ensimmäistä vauvaa.
Heidän lämpöisessä Armonkallion kodissaan
eletään tänä keväänä ikimuistoisia hetkiä
– samaan arkeen mahtuu myös kaikille meille
yhteinen huoli ilmastonmuutoksesta.
Teksti: Miika Kaukinen / Kuvat: Laura Vesa ja Miika Kaukinen
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energiaa säästyy, kun huonelämpötilaa lasketaan yksi aste

42 %

Tampereen Sähkölaitoksen
kaukolämmöstä tuotetaan
uusiutuvilla polttoaineilla

Rami Helenius toivoo, että ilmastotyötä tehtäisiin paremmalla joukkuehengellä. Chili-koira on täysin samaa mieltä.

M

inna Juusela ja Rami Helenius asuvat Ihanakadulla Armonkalliolla. Ulko-oven sisäpuolella on Berliinin maratonilta matkaan
tullut iso kyltti, jossa lukee ”Alles ist
möglich”. Mikä kaikki on mahdollista?
– No vaikkapa tämä tuleva vauva, Minna sanoo.
– Työ hierojana ja pilates-ohjaajana. Ramin uusi työ
lukkoseppänä. Ja tämä ihana kämppä lähellä keskustaa ja
Kaupin lenkkipolkuja. Maratonit sen sijaan eivät taida olla
kovin pian mahdollisia, hän nauraa.
– Kolme tuntia maratonkatsomossa on pitkä aika,
Forssassa, Rami leukailee.
Kolme tuntia?
– Sen verran Minnalla menee. Kaupin poluilla on siis
meille kaikille paljon käyttöä. Tykkäämme liikkua, Rami
kertoo.
Kumpikin harrastaa oman kehon tuntemista. Minna
tekee sen juosten, Rami joogaamalla, ja hetken kuluttua
he tekevät sen vauvaperheen vanhempina. Minna ja Rami
ovat nukkuneet aina niin hyvin, että energiavarastot ovat
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vauvaa varten valmiina. Myös ruuanlaitosta on muodostunut heille yhteinen tapa vaikuttaa kehon hyvinvointiin.
Ruokailutottumuksillaan he haluavat kantaa oman vastuunsa myös ilmaston edessä.
– Emme tarvitse muotivillityksiä syödäksemme enemmän kasvista ja vähemmän lihaa. Elämme sen mukaan,
mitä keho pyytää, Rami kertoo.
– Lisäksi meille on tulossa vauva. Media kyllä kertoo
kaikki ilmastokurjuudet. Haluaisin pelastaa koko maailman, mutta kun en yksin voi, Minna miettii.

Joukkupeliä kehiin
Ramia ärsyttää ilmastokeskustelu, jossa on vastakkain
ihminen, joka ajattelee pelkkää rahaa ja ihminen, joka ei
ajattele rahaa lainkaan.
– Toinen syyllistää ja toinen viherpesee itseään. Kun
se tehdään julkisesti, niin minä vaihdan kanavaa. Tämän
pitäisi olla joukkuepeliä.
Minnan mielestä on itsestään selvää, että Suomessa
on iso hiilijalanjälki.

– Jos Suomessa on 30 astetta pakkasta, niin etelämpänä ei ole. Teemme voitavamme: syömme ekologisemmin, lajittelemme jätteet, kierrätämme, Minna luettelee.
Armonkallion asujille lämpö on enemmän kuin seinästä patteriin tuleva putki. Kaukolämpöä tuottava Naistenlahden voimalaitos on vieressä.
– Ilmastonsuojelun iso kuva tuntuu seisovan paikallaan. Niin kuin tuo savupiippu. Ihan varmasti jotain tehdään, mutta ei se ainakaan meille näy tai kuulu, Rami
pohtii.
Hän toivoo, että uusia energiantuotantomuotoja otetaan kiireesti käyttöön.
– Ja vanhojakin järjestelmiä pitäisi pystyä entraamaan
pienemmillä päivityksillä.

RAT K AISU

5%

Kohti hiilineutraalia
kaukolämpöä
• Lähes puolet Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmöstä tuotetaan
uusiutuvilla energialähteillä: puulla,
hakkeella, pelletillä, jätteellä ja
hukkalämmöllä.
• Naistenlahti 2 -voimalaitos uudistetaan vuosina 2021–2022 niin,
että laitos mahdollistaa sähkön ja
lämmön tuottamisen 100-prosenttisesti biopolttoaineilla.
• Hiedanrannassa aloitettiin hiilidioksidinegatiivisen kaukolämmön
kaupallinen tuotanto vuonna 2018,
ensimmäisenä Suomessa.
• Geotermisen lämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa on yksi
mahdollisuus, josta Tampereen
Sähkölaitos etsii ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi.

– Tarpeenmukainen lämmitys on ekoteko, sanoo
tuotepäällikkö Suvi Suojanen Tampereen Sähkölaitokselta.

Kaukolämmön kilpajuoksu
Tampereen Sähkölaitoksen tuotepäällikkö Suvi Suojanen
työkavereineen pohtii ilmastoa joka päivä. On nimittäin
kiire. Hiilineutraali Tampere 2030 on vaativa tavoite. Suvi
on kaukolämmön asiantuntija ja tietää, miten Ramin ja
Minnan perheen asunto lämpiää tulevaisuudessa vähemmillä päästöillä.
– Itse asiassa heitä ei edes tarvitse häiritä. Vauvan
kanssa on muutenkin puuhaa. Kyllä me täällä juoksemme
hiilidioksiditonnien perässä, Suvi hymyilee.
Uudistusvauhti on kova. Tampereella lähes puolet kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten
puuhakkeella ja jätteellä. Lisäksi verkossa kiertää jo asiakkailta talteen otettua hukkalämpöä.
Tulevaisuudessa Naistenlahti 2 -voimalaitokseen tulee
100-prosenttisesti uusiutuvia polttoaineita hyödyntävä
biokattila, jolloin turvetta tarvitaan vähemmän. Verkossa kiertää mahdollisesti myös geolämpöä, jota ostetaan
seitsemän kilometriä syvästä lämpökaivosta.
→
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Päästöt pakkaselle
→ Sitten koittaa kipakka tammikuinen pakkasaamu. Ihmiset

Ensimmäistä lastaan syntyväksi odottava Minna Juusela tietää, ettei ilmastotuska ainakaan helpota jälkikasvun myötä, päinvastoin.
– Mutta teemme kaiken, minkä voimme, hän sanoo.

Näin älykäs
kaukolämpö joustaa
kysynnän mukaan

Huoneistoanturit

tekevät arkiaskareitaan kotona ja ilmanvaihdot räpsähtävät
päälle. Kaukolämpöä kuluu paljon ja kulutuspiikkiin joudutaan vastaamaan käynnistämällä maakaasua ja öljyä käyttäviä lämpölaitoksia. Niiden käyttö halutaan minimoida.
– Älykäs kaukolämpö sisältää kolme olennaista kysymystä. Milloin energiaa käytetään? Kuinka paljon sitä käytetään juuri silloin – ja lopuksi, millä se energia on tehty?
Ilmaston kannalta yhä tärkeämmäksi tulee tieto siitä, paljonko kulloinkin tarvitsemme energiaa, Suvi sanoo.
Ratkaisuna on tuotannon ja kulutuksen samanaikainen
optimointi. Älykkäässä kaukolämmössä huippukulutusta
madalletaan.
– Aamusuihkun viilentämisessä ei ole järkeä. Voimme sen sijaan madaltaa rakennuksen lämmitystä vähän ja
niin pieneksi aikaa, ettei sitä huomaa. Kulutuspiikiltä katkaistaan kärki.
Miksi asiakkaat hyväksyisivät tämän?
– He tekevät ison ilmastoteon huomaamattaan. Asiakas säästää energiaa. Mekin säästämme, joten totta kai
palkitsemme asiakkaan.
Tätä testataan jo. Kymmenen pilottikohteen asunnot
on anturoitu seuraamaan huonelämpötilaa reaaliaikaisesti
pienen laitteen välityksellä.
– Ei ole valituksia tullut. Päinvastoin, valitukset ovat
vähentyneet. Automaatio pitää huolen samaan aikaan
asumisviihtyvyydestä ja ilmastosta.
Yhden asteen pudotus huonelämpötilassa on viiden
prosentin säästö energiassa.
– Usein kerrostalon keskimääräinen sisälämpötila on
korkeampi kuin luullaan. Tarpeenmukainen lämmitys on
ekoteko. ■

Pilvipalvelu

Muutoksista
huolehtii

Rakennuksen lämmitystä

etäseurattava

madalletaan hetkeksi

automaatio-

silloin, kun lämmintä

järjestelmä.

käyttövettä kuluu paljon,
eli aamuisin klo 6–10 ja
iltaisin klo 15–19.
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Ohjausyksikkö

Älylaite datan

Näin säästyy sekä lämpöä ja

seuraamiseen

rahaa ilman, että vaikutetaan
asuinmukavuuteen tai

Suurikin voi
olla kaunista
Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkko on 600 kilometriä pitkä, ja siihen on liittynyt 5 500 kiinteistöä. Kannattaako jättijärjestelmällä tavoitella ilmastotekoja?
– Kannattaa. Nyt vallitsee sellainen henki,
että isojakin muutoksia voi oikeasti tapahtua,
kertoo tekniikan tohtori Satu Paiho, joka tutkii alueiden energiatekniikkaa VTT:llä.
Kaukolämmitystä on pidetty jäykkänä muutoksille sen suuruuden, tuotantorakenteen ja
jakelutavan vuoksi.
– Toisaalta se sisältää mahdollisuuden isoihin ilmastotekoihin, kunhan lämmön tuotanto
muuttuu kokonaan pois fossiilisista. Myös tuulen hyödyntämistä harkitaan jo. Lisäksi maamme kaukolämpöjärjestelmät ovat tehokkaita ja
lämpöhäviöt pieniä.
Paiho vertaa Suomea kaikessa kehuttuun
Tanskaan.
– Siellä häviöt ovat 30 prosentin luokkaa,
koska kuluttajakytkennät ovat kehnoja. Tuotannossa siellä ollaan edistyksellisiä, mutta
silti lämmitetään kolmannes harakoille. Meillä myös rakennusten energiatehokkuus alkaa
olla huipussaan ja lämmityskatkot harvinaisia.
Onko kaukolämmön brändiarvo katulampun luokkaa? Eli huomataan vasta, kun sitä
ei ole?
– Siinäpä se. Sitä kun ei koskaan puutu.
Itsestäänselvyyttä on vaikea brändätä.
Kärjen katkaiseminen huippukulutukselta
on myös iso teema.
– Kysynnän joustavuus on mahdollista.
Haasteena on, miten motivoida kuluttaja
asteen parin matalampaan lämpötilaan huippukulutushetkellä. Myös lämmön varastointia
ja isomman mittakaavan lämpöpumppulaitoksia voidaan valjastaa tähän työhön.

sisäilmaolosuhteisiin.
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PUNAINEN

VIIVA

Kun Venla Harju harjoittelee suunnistuksen MM-kisoja varten,
menee hän metsään. Kun hän tarvitsee omaa aikaa, menee hän
metsään. Metsän läpi taittuu myös hänen työmatkansa.
Teksti: Saara Ignatius / Kuva: Rami Marjamäki

Venla Harjun arjen punainen viiva
Näsijärvi
Niihamanjärvi
4 km

Kauppi

Niihama

ISK

Alasjärvi
ONTI

E

Ä

TE

N

TI

E

Petsamo
YL

Ensi kesän tavoitteet ovat nyt kirkkaana mielessä. Isoin
tavoite on mitali suunnistuksen MM-kisoissa elokuussa
Norjassa. Kesäkuussa kisataan suunnistuksen maailmancup Helsingissä, ja sen jälkeen Harju suuntaa Tampereen
Pyrinnön joukkueessa Kangasalle, Jukolan Venlojen viestiin.
Jukolan muistot saavat Harjun hymyilemään. Vuosi sitten hän osallistui Venloihin äitinsä kanssa samassa joukkueessa. Se kuvastaa Harjun mukaan Jukolaa ja Venlojen
viestiä: tärkeintä on yhteishenki.
Huippu-urheilijalle yhteishenki tulee positiivisena lisänä muun tekemisen päälle. Uupumusoireista aikaisemmin
kärsinyt Harju tarkkailee nykyään, että ankara suorittaminen pysyy raameissa.
Suunnistus on todellista tarkkuutta vaativa laji, jossa tunnollisuudesta on hyötyä. Mutta myös joustoa tarvitaan. Mitä muuta?
– Keskittymiskyky on suunnistuksessa oleellinen.
Menestynyt kilpaura edellyttää myös hyvin toimivaa
arkea, jotta keskittymisen voi kohdistaa oikein.

Harju on Nurmissa syntynyt, Sammon lukiossa ja Tampereen yliopistossa opiskellut, Itä-Tampereella kotiaan pitävä täystamperelainen.
– Täällä kaikki toimii, hän kuittaa.
Erityisesti jätehuolto kerää tarkkaan kierrättävältä Harjulta kiitosta.
– Kun reissaa ulkomailla, tajuaa aina ihmetellä Suomen
siisteystasoa.
Palataan takaisin metsään. Harjulle erityisen tärkeä
Kaupin latureitti kätkee polkujen lomaan paljon muistoja.
– Pienenä pääsin muutaman kilometrin hiihtopyrähdysten jälkeen Niihaman Majalle mehulle. Se oli mahtava palkinto. Samaa reittiä olen sittemmin kulkenut kouluun ja töihin.
Kauppi–Niihaman metsän latureitin varrella elävät toiveet mitaleista, hiki virtaa ja ajatukset tuulettuvat. ■
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Tavoitteita ja joustoa

Tampereella homma pelittää

VÄ

Metsä ja erityisesti juuri Kauppi–Niihaman metsä on
suunnistaja Venla Harjun lempipaikka. Hän on Instagramin nimimerkkiä myöten läpeensä metsän Venla.
Harju työskentelee Tampereen yliopistossa bioteknologian väitöskirjatutkijana ja on nyt äitiysvapaalla. Hänen
esikoistyttärensä syntyi lokakuussa 2018. Suunnistaja, äiti ja huippu-urheilija ottaa tarvittaessa tyttärensä
mukaan treeneihin.
– Treenit ovat lähteneet hyvin käyntiin. Treenaan noin
8–12 tuntia viikossa. Muun harjoittelun lisäksi tulee paljon vaunukävelyä, Harju nauraa.

JY

Kaupinmetsän Venla

Venla Harju

KOLME ASIAA, JOISTA LUOVUN:
Syntynyt Tampereen Nurmissa, täystamperelainen.

Työskentelee väitöskirjatutkijana Tampereen
yliopistolla bioteknologian
laitoksella.

Tavoittelee mitalia suunnistuksen MM-kisoissa
Norjassa elokuussa.

Osallistuu Tampereen
Pyrinnön Punahilkoissa
Kangasala–Jukolan Venlojen
viestiin 15.–16.6.2019.

1.

Trendit. Joka kaudelle en
tarvitsisi uusia varusteita ja
vaatteita. Samoilla pärjää hyvin

2.

Oma sauna. Tarvitseeko jokaisessa asunnossa tosiaan olla
oma sauna?

3.

Jokapäiväinen lihansyönti.
Tämän muutoksen olenkin
jo osittain toteuttanut.

useamman vuoden!
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PUHTAAMPI

HUOMINEN

Huutia
hajuille ja
rehevöittäjille
Kun Sulkavuoren keskuspuhdistamolla painetaan biokaasulaitoksen käynnistysnappia
loppuvuodesta 2023, lainehtii
Pyhäjärvi alavesistöineen
kiitollisempana kuin koskaan.
Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Sami Helenius

Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöhanke,
Sulkavuoren keskuspuhdistamo, päivittää jätevedenkäsittelytekniikan kertarytinällä 1960-luvulta viimeisimpään
osaamiseen. Samalla nykyisten puhdistamoiden sijoilta
vapautuu ensiluokkaisia ja sijainniltaan keskeisiä paikkoja
asuin- ja virkistyskäyttöön.
Sulkavuoren ympäristöystävällisyydestä ja toimintavarmuudesta viestii niin hajujen kuin prosessiolosuhteidenkin hallinta. Hajuhaitasta päästään eroon, kun kaikki ilma
poistuu vuoren syvyyksistä valikoidusti joko sellaisenaan
tai aktiivihiilisuodatettuna yli 60-metrisen piipun kautta
hyvin laajalle laimennettuna. Kallion sisäiset, säistä riippumattomat vakio-olosuhteet puolestaan mahdollistavat
sen, että puhdistusprosessin kaikki hyödyt saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.
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vähemmän
typpikuormitusta
Pyhäjärveen

60 %

puhdistamon
sähköstä tuotetaan
biokaasulla

Havainnekuva: Ramboll

70 %

90 %

puhdistamon
lämmöstä tuotetaan
biokaasulla

Tältä tulee näyttämään Sulkavuoren
Keskuspuhdistamo etelän suunnasta
katsottuna valmistuessaan vuonna 2023.

SULKAVUOREN
KESKUSPUHDISTAMO
• Puhdistamolla käsitellään tulevaisuudessa Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan,
Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven
jätevedet.
• Pystyy puhdistamaan 430 000 asukkaan ja
alueen teollisuuden jätevedet.
• Parhaillaan on menossa ajotunneleiden ja
työkäytävien louhinta.
• Syksyllä alkaa kaksi vuotta kestävä puhdistamoaltaiden ja -linjojen päälouhinta.
• Laitoksen asteittainen käyttöönotto 2024
alkuvuodesta.
• Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu
alkaa kevään 2019 aikana.
→ Lue lisää: keskuspuhdistamo.fi

Biokaasuhyöty itselle
Sulkavuoren kallioon louhiutuvassa puhdistamossa syntyy aikanaan erilaisia jätevesilietteitä 1 350 kuutiometriä
joka päivä. Tiivistyksen jälkeen liete hygienisoidaan kuumentamalla ja jäähdytetään ennen mädätysreaktoreihin
syöttämistä. Kolmessa viikossa hapettomien bioreaktoreiden elävä mikrobisto tekee tehtävänsä: liete, eli jätevedestä erotettu kiintoaine, sukeutuu metaanipitoisuudeltaan noin 64-prosenttiseksi ympäristöystävälliseksi
polttoaineeksi, biokaasuksi.
– Uudella tekniikalla pystymme sekä tehostamaan biokaasun tuotantoa että hyödyntämään sen huomattavasti
tehokkaammin, kertoo käyttöpäällikkö Lauri Valtiala
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolta.
Ilmastovaikutuksiltaan hiilidioksiditon biokaasu käytetään täysimääräisesti syntysijoillaan Sulkavuoressa: sillä
katetaan puhdistamon tarvitsemasta sähköenergiasta 60
prosenttia ja lämpöenergiasta jopa 90 prosenttia. Omalla
biokaasulla tuotetulla sähköllä hillitään osaltaan puhdistamon ympäristövaikutuksia.
→

Kestävä
Tampere 2030
• Tampere on asettanut tavoitteekseen
olla hiilineutraali kaupunki vuonna
2030.
• Tavoitteeseen päästään yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien,
yritysten ja asukkaiden kanssa.
• Sulkavuoden keskuspuhdistamo ja
sen yhteyteen rakennettava biokaasulaitos ovat hankkeita, jotka vauhdittavat tavoitteen toteutumista.
→ Lue lisää: tampere.fi
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→ Sivutuotekin täyttä tavaraa
Biokaasureaktoreissa sivutuotteena syntyvä
lietejäännös kuivataan 30-prosenttiseksi. Lähialueen sopimuskumppaneiden kompostikentille kuljetettavaa lietettä kertyy vuorokaudessa noin 85 kuutiometriä. Esimerkiksi olkeen
seostettu liete päätyy viherrakentamisen, maisemoinnin ja maatalouden maanparannusaineeksi.
– Erittäin ravinteikas jäännös sopii mainiosti ihan sellaisenaankin esimerkiksi nurmikon
perustamispohjaan, Valtiala toteaa.

Pyhäjärvi kiittää

–Vaikka jätevedet puhdistetaan Tampereella tehokkaasti jo nyt, otamme huippumodernilla puhdistustekniikalla valtavan ympäristöloikan, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon käyttöpäällikkö Lauri Valtiala kertoo.

Biokaasulaitos

á 4 500 m3

Puhdistamolla syntyy jätevesilietteitä noin 1 350
kuutometriä, eli sata loka-autollista päivässä.
Liete
luolasta

VÄLPPÄYS

TIIVISTYS

HYGIENISOINTI

SIILOT
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KUIVAUS

Bioreaktoreissa
lietettä hajotetaan
hapettomissa
olosuhteissa
toimivien bakteerien
avulla noin kolme
viikkoa.

á 55 m3

á 100 m3

1 100 m3

JÄLKIKAASUUNTUMINEN

Sulkavuoren modernit puhdistustekniikat pienentävät purkuvesistön ravinnekuormaa, vaikka asukasmäärien kasvu lisääkin jäteveden
määrää. Puhdistamon käynnistyessä Pyhäjärven fosforikuormitus alenee arviolta 15 prosenttia. Typen poistoteho paranee vielä huikeammin: 35 prosentista yli 70 prosenttiin.
Valtiala korostaa, että puhdistamon poistotehoparannuksilla ei voida määräänsä enempää vaikuttaa Pyhäjärven ja Kokemäenjoen
tilaan, sillä sisävesiemme minimiravinnetta,
fosforia, päätyy vesistöihin niin monista suunnista.
– Sulkavuoren myötä saamme aikaan hyvin
positiivisia, mutta emme dramaattisia vesistövaikutuksia, sillä jätevesien käsittely on Tampereella hyvällä mallilla jo nyt. ■

MÄDÄTYS

Syntyvällä biokaasulla tuotetaan

60 % puhdistamon
tarvitsemasta sähköstä
KOMPOSTOINTIIN
JA PELLOILLE

90 % puhdistamon
tarvitsemasta lämmöstä

BIOKAASULAITOS
PUHDISTAMON YHTEYTEEN
• Puhdistamolla syntyvä jätevesiliete
käsitellään niin, että siitä saadaan
biokaasua, joka hyödynnetään
keskuspuhdistamon omassa
energiantuotannossa.
• Biokaasureaktoreiden ravinteikas
lietejäännös on kuivattamisen
jälkeen valmista maanparannusainetta joko sellaisenaan tai kompostoituna.
• Laitoksen suunnitelmat valmistuvat
elokuun 2019 loppuun mennessä.
Rakennetaan vuosina 2021–2023.

KESTÄVÄSTI

Pekka Sirviö on Tampereen Raitiotien
toimitusjohtaja

Meidän
ratikkaa
rakennetaan
yhdessä
Marraskuussa 2016 Tampereen kaupunginvaltuusto teki
historiallisen päätöksen raitiotien rakentamisesta. Jo silloin oli selvää, että kaupunkiseudun asukkaille haluttiin
antaa mahdollisuus vaikuttaa hankkeen lopputulokseen.
Pitkin matkaa olemme tarjonneet tuleville ratikan käyttäjille tilaisuuksia kertoa mielipiteensä, keskustella ja
osallistua. Viimeisimpänä näistä järjestettiin Tampere-talossa helmikuussa huippusuosittu Maketti-näyttely, jossa
vieraili jopa yli 15 000 kävijää alle viikossa.
Näyttelyssä kaupunkilaiset pääsivät tutustumaan
aidon kokoiseen ratikan mallikappaleeseen, kommentoimaan seudullista joukkoliikenneverkostoa ja äänestämään mieluisinta suunnittelijaa työstämään ratikkatekstiilien kuoseja.
Aiemmin kaupunkilaiset ovat saaneet myös muun
muassa vaikuttaa ratikan väriin ja tutustua makettiin jo
sen rakentamisvaiheessa. Olemme niin ikään keränneet
ratikan eri käyttäjäryhmiltä palautteita ja toiveita, jotka
on otettu huomioon ratikan suunnittelussa. Parhaillaan
käynnissä on avoin ideahaku taiteen toteuttamisesta raitiotietyömaan suoja-aitojen virkistämiseksi.
Merkittävää ja erityistä hankkeessa on sen toteuttamisen mahdollistava tiivis yhteistyö – ei yksin kaupunkilaisten vaan myös hanketta toteuttavien Raitiotieallianssin
toimijoiden kanssa.
Rakentamisen edetessä kaupunkilaisten odotukset
ratikkaa kohtaan ovat palautteiden mukaan kääntyneet
positiivisen kutkuttaviksi. Ratikan valmistumista odotetaan innolla ja toiveet moderniin, esteettömään vaunuun
astumisesta alkavat jo muuttua todeksi.
Ensimmäinen raitiovaunu saapuu Tampereelle koekäyttöön tammikuussa 2020, ja yleisö pääsee testaamaan ratikkaa ensimmäisen kerran huhtikuussa 2021.
Virallinen askel ratikka-aikaan otetaan, kun kaupallinen
liikennöinti aloitetaan Tampereella 9.8.2021.
Ainoastaan avoimen ja suoran vuorovaikutuksen avulla ratikasta saadaan rakennettua meidän näköinen –
Euroopan paras.
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VERKOSTONI

KULMILL A

”Monen vuoden takainen ystävyys lähti liikkeelle,
kun seurasimme kumpikin
Supernatural-kauhudraamasarjaa."

Elämän
ystävä
Teksti ja kuvat: Miika Kaukinen

– Amerikan Talent ja Grace VanderWaal.
Hänet nähtyäni rakastuin ukuleleen.
Ida Henrikssonilla, 18, on abi-vuosi
edessään Tampereen Rudolf Steiner-koulun lukiossa. Mutta juuri nyt työn alla on
koulun Shakespeare-näytelmä.
– Meidän mahtava englanninopettajahan sen ohjaa. Ei nyt ihan muinaisenglanniksi, mutta melkein.
– Olen tosi hyvä englannissa ja luen
fantasiaa mieluiten englanniksi. Olen varmaankin lukenut kaikki Tolkienit.
Ida on siis kiinnostunut yliluonnollisesta, mutta myös siitä, että luonnollista elämää kestäisi vielä mahdollisimman
kauan.
– Pirkanmaan Jätehuollon Järvi-lyhytelokuvaan pyydettiin iloista melodiaa ja
laulua. Siinä minä ukulelen kanssa laulelen leppoisasti, mutta kertosäkeessä jo
huudan, että mitä tälle maapallolle oikein
on tehty.
Idan yhdessä Niko Järvisen kanssa
tekemästä Earth-kappaleesta on tehty
myös musiikkivideo.
→ Katso Earth-musiikkivideo sekä Pirkanmaan Jätehuollon, Pirkanmaan elokuvakeskus ry:n ja pirkanmaalaisten
nuorten tuottamat Roskapätkät
pjhoy.fi/tietori/roskapatkat

20

IDA
”Voin saada sävelmän
unessa, joten aamuisin
tulee kova kiire laulaa se
Whatsuppiin talteen. Siinä
ryhmässä ei ole muita
kuin minä."

Koulukaverit
”Pidämme yhdessä hauskaa.
Meidän 'squad' ei erittele
eikä puukota selkään. Kaverit tuovat turvaa, vaikka heiltä voi myös kuulla totuuksia,
joista en pidä.”

Opettajat
”Heillä on auktoriteetti,
mutta täällä Steinerissa he
eivät hyväksikäytä sitä. He
uskaltavat olla omia mahtavia persooniaan."

Äiti, isä ja
perhe
”Ovat mukana sekä hyvässä että pahassa. Äiti kannustaa minua aina seuraamaan sydäntäni.”

Sisarukset
”Varsinkin vanhin isosisko antaa uskalluksen pisaroita. Hän asui Australiassa mutta
kyllästyi ja lähti Uuteen-Seelantiin. Ja aina tyhjän
päälle. Ihailen.”

Kuva: Sami Helenius

Paras
ystävä

Emmi Nuorgam on tamperelainen yrittäjä
ja Tampereen ruokalähettiläs, joka rakastaa
kauniita vintagemekkoja ja pitkiä illallisia.

Jauhelihakastike ei ole
jokamiehenoikeus
On olemassa kahdenlaisia ilmastotekoja, helppoja ja vaikeita. Vaikeat eivät ole vaikeita siksi, että niiden toteuttaminen vaatisi astrofysiikan tai mandariinikiinan opintoja.
Ne ovat vaikeita siksi, että ne eivät ole kivoja.
Kun puolisoni ehdotti ensimmäistä kertaa, että vähentäisimme lihan syömistä, puhkesin nauruun. Mekö? Miksi ihmeessä? Minähän vihaan kasvisruokaa! Syökööt lehmät soijaa, minähän en sellaiseen ryhdy. Kasvisruoan
lisääminen arkiruokalistalle tuntui vaivalloiselta. Olenhan
sukupolvea, joka on varttunut jauhelihapaketti toisessa
ja makaronipussi toisessa kädessä.
Vaivalloiselta tuntui myös omasta autosta luopuminen, vaikka keskusta-asujan auton omistamista voi verrata seteleiden käyttöön vessapaperina. Kahvimaidon
vaihtaminen kaurajuomaan se vasta kenkuttikin. Lentämisen vähentämisestä nyt puhumattakaan. Minä haluan
matkustaa! Kukaan ei pysy pimeässä Suomessa järjissään! Minulla on oikeus!
Ilmastoteot ovat vaikeita siksi, että niiden tunnistaminen vaatii omien etuoikeuksien tunnistamista. Asiat,
joita me Suomessa pidämme oikeuksina, olisivat lähes
missä tahansa muualla valtavia etuoikeuksia. Meidät kolmikymppiset on hemmoteltu lapsena pilalle, kun sotien
jälkeiset sukupolvet ovat halunneet lapsilleen enemmän
ja parempaa. Koko identiteettimme rakentuu esineiden
ja kuluttamisen varaan.
Tietenkään emme sano sitä ääneen. Hoemme tarvitsevamme näitä. Tarvitsemme kaksi autoa, tarvitsemme
valtavasti elektroniikkaa, tarvitsemme proteiinia, tarvitsemme joka kevät uudet tennarit. Istumme kaikkien näiden tarvitsemiemme asioiden keskellä ja huokaamme,
miten ikävää on, ettei kerrostalossa voi itsenäisesti vaikuttaa lämmitysjärjestelmäänsä. Sitten nousemme ylös,
otamme pitkän suihkun ja napsautamme Netflixin päälle. Siellä kun on niitä hyviä ilmastonmuutoksesta kertovia dokumentteja.
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Kuva: Prokuva

ETURIVISSÄ

Vihreyttä, vehreyttä ja entistä parempaa
palvelua
Moovy-halli ja sähköistyvä Noutoparkki vihertävät autoilua
Tampereen keskustassa. Toimitusjohtaja Antti Marttila listasi
Finnparkin merkittävimmät kädenojennukset autoilijoille ja
kaupunkiviihtyvyydelle.

Hämpin parkin laajennus ja Kunkun parkki
• Hämpin parkin laajennustyöt käynnistyvät rautatieaseman ympäristössä heti
kaavan valmistuttua.
• Laajennus tuo 900 uutta autopaikkaa eli tuplaa nykyisen määrän.
• Rautatienkadun P-Asema puretaan laajennuksen valmistuttua.
• Kaavavaiheessa on myös Tammerkosken ja Hämeenpuiston väliin sijoittuva
noin 1 300-paikkainen Kunkun parkki.
• Kunkun ja Hämpin parkkien yhdistyessä syntyy maanalainen yhteys Rantatunnelista Viinikkaan saakka.

Antti Marttila on vähintäänkin
tyytyväinen Moovy-parkkisovelluksen suureen suosioon.

Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Kaupunkimallin suunnitelmavisio Tampereen kaupunki, visualisointi Arkkitehdit MY
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Pysäköinnin Airbnb
Parhaillaan Finnpark tunnustelee Tammelan
alueen taloyhtiöiden kiinnostusta hyödyntää tyhjillään olevia autopaikkojaan Moovy-alustan avulla. Taloyhtiöt voisivat muuttaa esimerkiksi päiviksi
tyhjenevät ruutunsa rahaksi vuokraamalla ne
Airbnb-hengessä lyhytaikapysäköijien käyttöön.
– Jos Smart Park Tammela -pilotointi onnistuu
ja saamme lisättyä pysäköintitilaa, laajennamme
toimintaa toki muihinkin kaupunginosiin. Moovya
on alunperinkin kehitelty niin, että se toimisi myös
yksityisen pysäköinnin markkinapaikkana.

Eroon lipukkeista

Joka paikan Moovy

Finnpark uudistaa kesän kynnyksellä Rautatienkadun P-Aseman pysäköintipalvelua. Suurin muutos
autoilijoille on lipukepysäköinnin ja käteismaksun
loppuminen. Sisäänajossa kamera tunnistaa rekisterikilven ja puomi aukeaa kaikille automaattisesti.
Maksuvälineinä käyvät kortti- tai Moovy-sovellus. Ne, joilla Moovy-sovellusta ei vielä ole käytössä, maksavat parkkiaikansa poistuessaan syöttämällä rekisteritunnuksen Moovy-maksupisteeseen.
Kuitin saa halutessaan sähköpostitse.
Muissa Finnparkin parkkihalleissa Moovy ja
perinteiset, käteismaksunkin hyväksyvät automaatit toimivat toistaiseksi rinnakkain.
– Suuntaamme pysäköintiä asiakkaille vaivattomampaan ja luonnolle kestävämpään suuntaan.
Toiminnan digitalisointi, paperilippujen poistaminen, huoltokäyntien määrän väheneminen ja laitteiden käyttöiän pidentyminen keventävät ympäristökuormaa.

Vuosi sitten käyttöön otettu, tamperelaisjuurinen
pysäköintipalvelu Moovy on autoilijoiden mieleen.
– Marraskuussa teettämässämme käyttäjäkyselyssä Moovy-palvelun helppous, toimivuus ja
nopeus veivät mitalisijat. Sekään tuskin käyttäjiä
harmittaa, että sovellus on pysäköinnin maksuapplikaatioista kaikkein halvin.
Älypuhelimeen ilmaiseksi ladattava Moovy-sovellus on parkkipalveluista ainoa, joka toimii kaikenlaisissa pysäköintitilanteissa. Pysäköintihallissa
autoilijan tehtäväksi jää vain sisään ja ulos ajaminen, muusta vastaa sovellus. Katuparkeissa puhelimen GPS-paikannin tunnistaa oikean vyöhykkeen.
Kaikki pysäköinnit veloitetaan jälkikäteen palveluun lisätyltä maksukortilta. Sovellus myös vinkkaa parhaat pysäköintivaihtoehdot jo silloin, kun
ollaan vasta lähtökuopissa.
Moovylla on tarkoitus valloittaa vuoden sisällä
kaikki Suomen keskeisimmät kaupungit.

Kadut kaupunkilaisille

Sujuvuutta sähköautoiluun
Sähköautoilijoiden palvelu paranee, kun Finnpark
keskittää lataukset Hämpin Noutoparkkiin. Alkukesästä lähtien lataaminen on mahdollista siellä kaikilla autopaikoilla. Sähköautoparkki toteutetaan
yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa.

Tampereen Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelmaan sisältyy tavoite yksityisautojen sujuvasta liikkumisesta maanalaisessa verkostossa, jolloin
pihat, kadut ja aukiot esimerkiksi Laukontorin ja
Keskustorin ympäristöissä rakentuvat turvallisiksi,
raikkaiksi ja vetovoimaisiksi oleskelutiloiksi.
Tampereen kaupungin sataprosenttisesti omistama Finnpark nousee keskustan kehittämisohjelmassa erittäin keskeiseen asemaan.
– Hämpin parkki palvelee jo itäpuolella keskustan saavutettavuutta ja palvelutarjontaa. Saman
tekee aikanaan läntisessä keskustassa Kunkun
parkki. Se tarjoaa näppärästi parkkitilaa myös Särkänniemen asiakkaille, kun alueen kehittyessä sen
pysäköintiratkaisuissa tukeudutaan voimakkaammin keskustan pysäköintilaitoksiin.
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Euroopan paras ratikka tarjoaa
älyä ja tunnetta.
Teksti: Miika Kaukinen / Kuva: Rami Marjamäki

Tamperelaisella raitiotiejärjestelmällä on yksi iso etu. Sitä
ei ole ennen ollut.
Esimerikiksi radat on voitu vetää mahdollisimman suoriksi ja viedä ratikka juuri sinne, missä se eniten tamperelaisia hyödyttää.
– Olemme voineet eriyttää raitiotien suurimmaksi
osaksi omalle kaistalleen ja tehdä hyvin laajoja kaarteita,
jotta kurveissakin on mukavaa. Eurooppalaisissa vanhoissa kaupungeissa näin ei ole, ja kompromissien
kirjo on iso. Meillä kaikki on määritelty tamperelaisten
tarpeisiin, kertoo Tampereen Raitiotien kalustopäällikkö
Ali Huttunen.

Tosivisiot
Täysin uusi ratikka antaa mahdollisuuden suhtautua avoimesti erilaisiin älykkäisiin palveluihin.
Ratikkaa varten on tutkittu esimerkiksi mahdollisuutta hyödyntää LED-kalvotekniikkaa, eli lasin pintaan laitettavaa läpinäkyvää näyttökalvoa. Se on kuin ohut, teipattava televisio.
– Tällaista tekniikkaa ei ole vielä järkevillä kaupallisilla
ehdoilla saatavissa, mutta kehitys on nopeaa. Kalvo voisi
olla kaupunki-informaation paikka. Vaunun ikkunaa klikkaamalla saisi tietoa vaikkapa Hämeensillan historiasta tai
elokuvateattereiden ohjelmasta, Huttunen visioi.

Edistyksellisen älykästä
Vaunuissa ja pysäkeillä on valvontakamerat matkustusturvallisuuden vuoksi. Kameroiden kuvaa voidaan käyttää myös matkustajalaskentaan. Kamerainformaatiota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi niin, että jos
kameroista näkee, että pysäkeillä on ruuhkaa, saadaan
paikalle ohjattua muuta joukkoliikenteen kalustoa tai lisää
vaunuja. Kamerainformaation perusteella on myös mahdollista selvittää, paljonko tilaa vaunuissa on ja onko las24
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Vaunussa on tilaa
enimmillään
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matkustajalle

ESTEETTÖMÄKSI IDEOITU
• Pysäkit tehdään vaunun mittaisiksi ja
laiturin korkeus samalle tasolle kuin
vaunun lattia.
• Vaunujen tukitangot ja kaiteet tuodaan
matkustajien ulottuville.
• Erilaiset rajoitteet huomioidaan kontrastisilla värivalinnoilla ja hyvällä valaistuksella.
• Esteettömyys on turvallisuutta kaikille:
kaikki, mitä tehdään liikunta- ja näkörajoitteisten kulkemisen helpottamiseksi
parantaa jokaisen matkustuskokemusta.

Kuva: Sami Helenius

Meidän ratikka –
älykäs ja esteetön

Apuna ja
tukena arjen
valinnoissa

– Meidän ratikassa kaikki on
määritelty tamperelaisten
tarpeisiin, sanoo Tampereen
Raitiotien kalustpäällikkö Ali
Huttunen.

tenvaunu- tai pyörätuolipaikkoja vapaana.
Vaunujen ulkokameratkin palvelevat
joustavasti. Vaunu voi esimerkiksi tehdä
automaattista kunnonvalvontaa itsestään.
Vaunu ulkokameroineen voi niin ikään valvoa raiteiden ja pysäkeiden kuntoa:
auraustarpeita tai pysäkkien roskaisuutta.
– Jos vaunu liikkuessaan pystyy reaaliaikaisesti niveltämään oikeastaan kaikkia kunnossapitotoimia, niin sitten meillä
on oikea älyvaunu. Kevyen raideliikenteen
puolella tätä ei ole kokeiltu aiemmin vielä missään. ■

Aloitan aamuni keittämällä kaurapuuroa viisihenkiselle perheelleni
ja hakemalla kissan kanssa lehVirpi Oksala
den. Perheessämme urheillaan
on Pirkanmaan
paljon ja tehdään ruokaa monJätehuollon asiakkuuspäällikkö ja
ta kertaa päivässä. Teemme piekolmen lapsen äiti,
niä remontteja ja rakennamme
joka etsii ilmastoyskesämökillä. Jätettä siis syntyy.
tävällisiä ratkaisuja
Onneksi olemme tottuneet lajitmyös omaan
telemaan.
arkeensa.
Työssäni mietin erilaisten asiakkaiden elämäntilanteita. Millaiset tarpeet jätehuollolle on yksin asuvalla, opiskelijalla tai
lapsiperheellä. Kokemus lajittelusta auttaa työssäni, mutta
paljon on myös kysymyksiä, joihin tarvitaan vastaus asiakkaalta itseltään.
Asiakastyytyväisyyskyselyssämme viime syksynä selvisi,
että jäteasemien palveluita käyttävät asiakkaat ovat meihin
tyytyväisempiä kuin ne, jotka vastasivat pelkkien mielikuvien perusteella. Käynti jäteasemalla vaatii usein kulkuvälinettä, eikä asiointi ole siitä johtuen kaikille mahdollista.
Siksi olemme nyt kehittäneet kotiin tilattavaa Repsikkanoutopalvelua.
Kyselystä selvisi myös, että mielikuvat jätteiden vastaanoton hinnasta ovat usein virheellisiä. Peräkärryllinen sekajätettä jätettynä jäteasemalle maksaa alle 20 euroa. Siihen
mahtuu jo isommankin autotallin tai varaston tyhjennys
– kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, metallit ja maalit
asemalla otetaan vastaan maksutta.
Pirkanmaan Jätehuolto täyttää tänä vuonna 25 vuotta.
Juhlavuosi tuo asiakkaille paljon hyvää: vuoden alusta
alkaen olemme tuoneet asiakkaille maksutta uudet jäteastiat rikkoutuneiden tilalle ja maaliskuussa jaoimme maksuttomia biojätepusseja Kaukajärvellä tavoitteenamme tutkia,
onko sillä merkitystä biojätteen tehokkaampaan lajitteluun.
Elämään kuuluu arkea ja juhlaa, suruja ja iloja – haluamme olla joustavasti mukana kaikissa elämäntilanteissa.
Kehitämme jatkuvasti asiakaspalvelukanaviamme, jotta
yhteydenotto onnistuisi entistä paremmin silloin kun apua
tarvitaan, kelloon tai viikonpäivään katsomatta.
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Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

SUJUVASTI

Finlaysonia jäähdytetään pian
Näsijärven vedellä

– Taloyhtiön pihaan sijoitettu muovinkeräysastia
helpottaa huomattavasti
kierrättäjän arkea, sanoo
VIlle Palanne Pirkanmaan
Jätehuollosta.

Finlaysonin rakennuksia jäähdytetään pian Näsijärven vedellä,
kun alueen kiinteistöt liittyvät Tampereen Sähkölaitoksen kaukojäähdytysverkkoon. Tämä mahdollistaa Finlaysonin alueelle
nykyisiä järjestelmiä teknisesti modernimman ja toimintavarmemman, ympäristöystävällisen jäähdytyksen. Kaukojäähdytys
tuotetaan päästöttömästi Näsijärven viileästä vedestä Kaupinojan kaukojäähdytyslaitoksella.
Kaukojäähdytyksen runkolinja tuotiin Finlaysonin alueelle
Tammerkosken alitsea maaliskuussa jatkamalla Tammerkosken
itäpuolella Rongankadulle kulkevaa runkolinjaa. Kun Tammerkosken länsiranta on kaukojäähdytysverkon ulottuvilla, se
mahdollistaa kaukojäähdytyksen hyödyntämisen myös
muissa Keskustorin länsipuolen alueen kiinteistöissä.
Uusi jäähdytysjärjestelmä otetaan Finlaysonin alueella,
työeläkeyhtiö Varman omistamissa kiinteistöissä käyttöön
vaiheittain vuosina 2019–2020.

Muovit entistä
laajemmin
hyötykäyttöön

Yli
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kiinteistöä
jäähtyy
järvivedellä

0 g/kWh

hiilidioksidipäästöjä kaukojäähdytyksestä

Turhaa muovin käyttöä tulisi
välttää, mutta jätteenäkin sen
voi hyödyntää – nyt entistä
laajemmin Pirkanmaalla.

Kuva: Sami Helenius

Pirkanmaan Jätehuolto on vastannut asiakkaittensa tarpeisiin laajentamalla muovipakkausten taloyhtiökeräystä Pirkkalan ja Tampereen lisäksi Kangasalan, Lempäälän,
Nokian ja Ylöjärven taajama-alueille. Näin muovipakkausten lajittelusta tehdään asukkaille mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Omassa pihassa oleva keräysastia helpottaa etenkin autottomien arkea.
– Muovipakkausten keräys kiinnostaa taloyhtiöitä. Pirkkalan ja Tampereen pilottialueilla 118 kiinteistöä on aloittanut muovipakkausten keräyksen, kertoo tekninen päällikkö Timo Varsala Pirkanmaan Jätehuollosta.
Muovipakkaukset kerätään isoista, nostoperusteisesti
tyhjennettävistä jätesäiliöistä. Kiinteistö voi liittyä keräykseen omalla syväsäiliöllä tai Pirkanmaan Jätehuollolta
vuokrattavalla 2,5 m3 pintasäiliöllä. Jos taloyhtiön omasta
pihasta ei löydy jäteastialle sopivaa paikkaa, niin kimppaastia naapuritalonyhtiön kanssa on yksi mahdollinen
ratkaisu.

Pysy kartalla Keskuspuhdistamon louhinnoista

Muovista kukkaruukkuun

kauksista valmistetaan neitseellistä muovia korvaavaa
uusioraaka-ainetta lähinnä kotimaisen muovituoteteollisuuden käyttöön. Kierrätysmuovin elämä jatkuu esimerkiksi kukkapurkkeina, kastelukannuina sekä muovikasseina, -kalvoina ja -putkina.
Kierrätykseen kelpaamaton muovi päätyy energiahyötykäyttöön. Muut muovit (esim. ämpärit ja lelut) sekä
likaiset muovipakkaukset kuuluvat sekajätteeseen. Sekajätettä ei viedä kaatopaikalle, vaan jätteestä tehdään
lämpöä ja sähköä Tammervoiman hyötyvoimalassa.
Muoveja voi kierrättää hyötykäyttöön myös useiden
kauppojen pihoissa sijaitsevissa Rinki-ekopisteissä.

Pirkanmaalaistalouksilta kerätyt muovipakkaukset päätyvät Fortumin Muovijalostamolle Riihimäelle. Siellä pak-

→ Aiheesta lisää: pjhoy.fi/tietori/muovi
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Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon louhintatyöt alkoivat Tampereen Sulkavuoressa talvella. Miten louhinta eteen, mitä reittejä louhetta ajetaan, missä ovat työmaan tärinänmittauspisteet,
melumittarit ja pohjaveden pinnan tarkkailupisteet? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus EMO-ympäristötietojärjestelmästä.
EMO on karttapohjainen järjestelmä ja tiettävästi ainut lajissaan koko maailmassa. Järjestelmän tarjoamaa tietoa pääsee kuka tahansa seuraamaan Keskuspuhdistamon verkkosivuilla oleva
linkin kautta.
Keskuspuhdistamon rakentamisen kaikissa vai-

heissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen. Työturvallisuuden lisäksi huolehditaan ympäristön ja kolmansien osapuolien turvallisuudesta
muun muassa avoimen tiedottamisen, toimivien
liikennejärjestelyiden ja yleisen siisteyden avulla.
Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen,
Vesilahden ja Ylöjärven yhteishankkeena toteuttava jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna
2024. Hankkeen etenemistä voi seurata myös Keskuspuhdistamon facebook-sivulla.
→ Tutustu EMO-järjestelmään:
bit.ly/emojarjestelma
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SUJUVASTI

Apua sähköautoilijan arkeen

Millainen olisi päivä
ilman hanavettä?
Osaatko kuvitella päivän, jona puhdasta juomavettä ei
tulisikaan hanasta? Tai sellaisen, jona jätevesi ei katoaisikaan kuin itsestään viemäriin? Me suomalaiset pidämme
luotettavaa, sujuvaa vesihuoltoa usein itsestäänselvyytenä. Tampereella se on merkki siitä, että Tampereen Vesi
on onnistunut tehtävissään.
– Puhdasta juomavettä toimitetaan Tampereelle ja osin
naapurikuntiinkin lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, eli noin 1–2 uima-altaallista tunnissa, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela.
Tampereen Veden henkilöstö tekee joka päivä lujasti
töitä, jotta puhtaan veden toimittaminen alueen noin 250
000 vedenkäyttäjälle voidaan varmistaa. Tampereen Vesi
huolehtii niin juomaveden hankinnasta, käsittelystä ja toimittamisesta koteihin, kuin jäteveden poisjohtamisesta,
puhdistamisesta ja palauttamisesta takaisin vesistöihin.
Tampereen Veden ammattitaitoinen henkilökunta seuraa ja ohjaa vesihuoltojärjestelmää ympäri vuorokauden.
Vedentuotannon hyvä toimintavarmuus edellyttää jatkuvaa laitosten ja verkoston kunnossapitoa ja saneerausta.
Verkoston rakentamisen ja kunnossapidon aiheuttamat

• Tampereen Sähkölaitos on kehittänyt ratkaisun
hybridi- ja sähköautojen lataukseen taloyhtiöissä ja
liikekiinteistöissä.
• Palveluun sisältyy sähköistyksen kartoitus, älykkäät
lataus- tai lämmityspisteet, asennus ja ylläpito
kiinteällä kuukausimaksulla.
• Kulut kohdistuvat autoilijalle, joten palvelu on
taloyhtiön asukkaille tasapuolinen.
• Latauspisteiden sähkö tuotetaan Tammerkosken
vesivoimalla ja tuulivoimalla.

Veden kierto
kaupungissa

Jätevedenpuhdistamo

Jätevesi

Hanavesi

ET TÄ MITÄ?

Jopa 13 prosenttia autoilijoista

häiriöt harmittavat joskus kaupunkilaisia, mutta tuskaa
ehkä helpottaa tietoa siitä, että toimenpiteet ovat välttämättömiä vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi.

ET TÄ MITÄ?
Lajittelu voi olla helppoa ja
hauskaa – ja nyt myös ennennäkemättömän edullista.
Pirkanmaan Jätehuolto tar-

Kartta osoittaa
vedenjakelun häiriöt

joaa maksuttomat keräysas-

Jos hanasta ei tule vettä tai vesi on samentunutta, Tampereen
Veden häiriökarttapalvelusta saa nopeasti vastauksen siihen,
millaisesta häiriöstä on kysymys ja kuinka kauan sen odotetaan
kestävän. Kartta kertoo myös ennakoivista kunnossapitotöistä,
jotka voivat vaikuttaa vedenjakeluun ja haitata liikennettä.

140–660-litraisten sekajäte-,

→ tampereenvesi.fi/hairiokartta.
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→ Lue lisää: sahkolaitos.fi

Vedenpuhdistamo

tiat jätehuoltoon liittyville
uusille asiakkaille tai rikkimenneen jäteastian tilalle.
biojäte-, lasi- ja metalliastioiden vuokra sisältyy
jatkossa astian tyhjennyshintaan.

Lauran kuosi värittää
ratikkamatkaa
Tampereen Ratikan kuosisuunnittelijaksi on valittu muotoilija Laura Gröndahl. Kuosisuunnittelijan valinta tehtiin
sekä juryn äänien että verkossa ja helmikuussa järjestetyssä Maketti-näyttelyssä annettujen yleisöäänien perusteella.
– Tuntuu todella hyvältä saada tunnustusta työlleni
suunnittelijana ja saada oma kuosi osaksi isoa ja pitkäikäistä hanketta, sanoo Gröndahl.
Kuosisuunnittelijaa lähdettiin etsimään avoimella
portfoliohaulla syksyllä 2018. Hankkeeseen nimetty kahdeksanhenkinen jury valitsi osallistujista jatkoon kolme
suunnittelijaa: tekstiilitaiteen emerita professori Helena
Hyvösen, muotoilija (AMK) Laura Gröndahlin ja kuvataiteilija Pasi Niinisen.
– Valintaprosessi oli mielenkiintoinen, mutta haastava. Laura Gröndahl nousi tuomariston suosikiksi omaperäisen ja raikkaan, tulevaisuuteen suuntaavan tyylinsä
ansiosta. Uskomme, että Lauran ja Tampereen Raitiotien yhteistyön hedelmänä valmistuu Tampereen Ratikan
näköinen, tyylikäs ja ajanmukainen kuosi, kertoo juryn
puheenjohtaja, Tampereen Taidemuseon johtaja Taina
Myllyharju.
Lopullisen kuosin suunnittelu jatkuu Gröndahlin ja
Tampereen Raitiotien yhteistyönä. Kuosi nähdään vaunuissa, kun ratikka aloittaa liikennöinnin.

ajaa kesärenkailla, joiden urasyvyys on vaarallisen alhainen, selviää SnapSkan-palvelun tuloksista.
Kesärenkaiden urasyvyys on avainasemassa renkaan märkäpidossa.
Nokian Renkaiden digitaalinen
SnapSkan-palvelu mittaa autojen
renkaita Suomen suurimmissa kaupungeissa. Omat renkaasi voit testata
palvelun avulla helposti esimerkiksi Finnparkin P-Hämpissä, Tullinrampin ulosajolla.
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TAMPEREEN

VEDELTÄ,

PÄIVÄÄ!

HISTORIAA

Mika on soiton päässä, jos vika yllättää
Yhteydenottoa ei kannata empiä tippaakaan, rohkaisee
Mika Nikkanen Tampereen Vedeltä vesi- tai viemärivian
havainneita.

TEKEMÄSSÄ

Tampereen väkiluku kasvoi huimasti 1930-luvun aikana. Kesäkuussa 1932 valmistui Tampereen
Sähkölaitoksen keskiputouksen vaihtovirtaa tuottava 11 000 hv voimalaitos, joka moninkertaisti
sähköntuotannon. Voimalaitoksen julkisivut suunnitteli kaupungin arkkitehti Bertel Strömmer.
Aivan riidattomasti voimalaitoksen rakentaminen ei sujunut, sillä myös Finlayson oli vuodesta 1837 alkaen hyödyntänyt Tammerkosken vesivoimaa. Kaupungin ja Finlaysonin riita kosken
vesioikeuksista päättyi sovintoratkaisuun vuonna 1944. Sähkölaitoksen rakentamalle keskiputouksen voimalaitokselle vahvistettiin rakennuslupa 12 vuotta valmistumisensa jälkeen.

Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

Millainen on työnkuvasi Tampereen Veden verkoston
työnjohtajana?
Otan vastaan vesi- ja viemärivikojen ilmoitukset, joita
tulee keskimäärin viisi päivässä. Rakennusliikkeet ja muut
asiakkaat tilaavat kauttani vesimittareita ja tonttivesijohtojen jatkoja. Niihin liittyviä työilmoituksia ja aikatauluja
sovittelen alueiden putkimestareiden kanssa. Rakentajille
lähetän vesi- ja viemäriverkoston sijaintikarttoja.
Mitkä ovat yleisimmät yhteydenottosyyt
Veden värimuutokset, vedettömyys ja viemäritukokset.
Yleensä vikavinkit tulevat asukkailta tai ohikulkijoilta,
osan vuodoista paljastaa meidän ennakoiva vuodonhakumme. Asiakkaat luottavat toimitusvarmuuteemme ihan
aiheellisesti, emmekä saa siihen liittyviä soittoja kuivinakaan kausina.
Vaativatko ilmoitukset aina toimenpiteitä?
Jos esimerkiksi veden värjäymä tai vedettömyys selittyy
vika-alueen putkitöillä, silloin riittää ilmoittajan informointi. Veden epäselviä laatumuutoksia lähdemme selvittämään nopeasti paikan päälle.
Kerran yksi soittaja valitteli veden maistuvan viinalta.
Syynkin hän tosin tiesi: yläkerrassa oli kuulemma pontikkatehdas. Sillä kerralla emme rientäneet paikalle laatutarkastukselle.

Lähde: Toiva, Olavi (toim.): Tampereen Sähkölaitos 130 vuotta. Kaarilampusta lämmitysmarkkinoille.

SARJIS:

JP

AHONEN

Lähestyvätkö asiakkaat aina risujen kanssa vai saatteko
myös ruusuja?
Vikailmoitukset ovat välillä hyvinkin voimasanapainotteisia, mutta kyllä saamme kiitosviestejäkin esimerkiksi
nopeasta avusta.
Miten rentoudut töistäsi?
Käyn kuntosalilla, pelaan sählyä ja sulkapalloa mahtavan
työporukan kanssa sekä lenkkeilen koiran ja vaimon seurassa.
JP Ahonen on yksi kuudesta pirkanmaalaisesta taitelijasta, joiden työt ilahduttavat ihmisiä ratikkatyömaiden varrella.
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy

Kangasala 8.5. klo 13.35

Kesäpäivä
Kangasalla?
Kaksikin!

