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Tekstarilla tietoa tulevista
kallioräjäytyksistä
Sulkavuoreen rakennettavan keskuspuhdistamon työmaalla louhitaan kalliota kilometritolkulla, ja louhetta syntyy koko urakan
aikana 128 000 autokuormallista. Kivi ei
irtoa itsestään, vaan sitä räjäytetään.
Sulkavuoren naapurissa asuvat ovat voineet kesästä lähtien tilata itselleen tekstiviestin, joka lähetetään 30 minuuttia ennen
työmaalla tehtävää räjäytystä. Näin mahdollinen ääni ja tärinä ei tule yllätyksenä,
vaan siihen on helpompi varautua esimerkiksi pienten lasten ja kotieläinten kanssa.
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Iloiset sähkökaapit ja
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Mene keskuspuhdistamon
verkkosivuille
www.keskuspuhdistamo.fi
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Klikkaa etusivulta löytyvää
linkkiä, jossa kerrotaan
tekstiviestipalvelusta.
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Syötä matkapuhelinnumerosi
tilauskenttään ja klikkaa ”Tilaa”.

24

Askel kerrallaan kohti tulevaisuuden
liikkumista. Jokainen meistä voi olla osa
muutosta.

30 Tampereen Sähköverkolta,
päivää! Timo Hakkarainen
turvaa sähkönsaantia
31 Historiaa tekemässä

Me, tämän lehden julkaisijat, tuotamme palvelujen ja ratkaisujen verkostoa, jonka varaan 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 kaupunkiseudun kuntayhtymä. Julkaisijat ovat Tampereen kaupunkiseudun kaupunkien ja kuntien omistamia toimijoita.
PÄÄTOIMITTAJA: Pertti Suuripää, Tampereen Sähkölaitos, pertti.suuripaa@sahkolaitos.fi KONSEPTI JA TUOTANTO: Viestintätoimisto
Selander & Co., Niina Broman (tuottaja) ja Mari-Anne Aronen, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@viestintaselander.fi
ULKOASU: Marker Creative PAINO: Grano PAINOS: 227 000 kpl KANSIKUVA: Laura Vesa TAKAKANNEN KUVA: Magomed Shapiev / Visit
Tampere JULKINEN TIEDOTE: Jaetaan kaikkiin Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Oriveden ja Vesilahden
kotitalouksiin. ISSN 2669-8595 (painettu) ISSN 2670-0352 (verkkojulkaisu) LEHTI VERKOSSA: www.2030-lehti.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Mun paikka

Loukonlahti, Pirkkala 23.10.2019 klo 15.13

Kuva: Sami Helenius

Kato, täydellinen!
Pirkkalalaiset Kati ja Mika Nieminen sekä lapset Emilia, 12, Eerika, 10 ja
Eetu, 6, pitävät Loukonlahtea täydellisenä paikkana kärrynpyörien tekoon.
Kesällä he uivat ja syksyllä ottavat ilon irti luonnosta muuten vain.

→
SINÄKIN VOIT VAIKUTTAA SIIHEN, ETTÄ VESISTÖMME
PYSYVÄT PUHTAINA. LUE LISÄÄ AIHEESTA SIVUILTA 16–19.

Menestys syntyy
sujuvalla
joukkuepelillä

4

Kaikista näistä esimerkeistä voit lukea lisää tämän lehden sivuilta.
Seudullinen yhteistyö näkyy entistä vahvemmin myös
lehdessämme, sillä iloksemme saimme Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän mukaan lehden julkaisijakuntaan. Nyt 2030-lehti jaetaan yhteensä jo kahdeksan
kunnan alueelle – siispä tervetuloa mukaan lukijat myös
Lempäälästä, Vesilahdesta ja Orivedeltä! Toivon kaikille
antoisia ja avartavia lukuhetkiä sekä kannustan rohkeasti
antamaan palautetta.
Pertti Suuripää
Päätoimittaja

P.S.

Kuva: Rami Marjamäki

Kaupungistuminen on ollut käynnissä jo pitkään, eikä sille ole loppua näkyvissä. Suuren maailman tyyliin Tampereen kaupunkiseudusta on tulossa hyvää vauhtia oikea
metropoli. Brittien Tampere, eli Manchester, on oiva esimerkki samanlaisesta kehityksestä. Manchesterin seutukunta käsittää useita kaupunkeja, ja liikkuessa siellä ei
edes huomaa kaupungin vaihtumista. Tähän suuntaan
kehitys menee meilläkin – ja hyvä niin.
Kaupunkiseudun kehittyessä liikkumisen pitää olla
sujuvaa eri kulkuvälineillä – töissä kun käydään Tampereella ja Tampereelta. Kunnissa tarpeet yhteistyölle on jo
tunnistettu. Tulevaisuudessa tulemme varmastikin näkemään hyviä, järkeviä ratkaisuja, jotka varmistavat koko
kaupunkiseudun vetovoimaisuuden jatkuvuuden.
Hyvä esimerkki kuntayhteistyöstä on lähijunakokeilu,
joka alkaa joulukuussa. Pilotin myötä raiteilla liikkuminen
Nokian, Oriveden ja Lempäälän suuntaan käy entistä
sujuvammin.
Niin ikään kansainvälisestikin tunnustettu Pirkanmaan
Jätehuollon kiertotalousmalli on syntynyt kuntien ja yritysten välisenä yhteistyönä.
Viisasta seudullista näkemystä ja yhdessä tekemistä on
tarvittu myös jätevesihuollossa: vuodesta 2024 eteen päin
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo alkaa huolehtia
yhteensä kuuden kunnan jätevesien puhdistamisesta.

Anna palautetta lehdestämme!
Voit tehdä sen osoitteessa
www.2030-lehti.fi
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Kaupunkilaisten rikas kirjo
Kaupunkilaiset haluavat asua pientalossa, kerrostalossa, vuokralla ja omistusasunnossa. Pellervon taloustutkimuksen selvityksen mukaan ihmiset arvostavat hyvin monenlaisia asuinalueita. Mutta yksi seikka meitä yhdistää: melkein
kaikki toivoivat vehreyttä ympäristöönsä.

Tunnistatko itsesi näistä kaupunkiasujatyypeistä?

Viherkaupungin pientaloasuja. Asuu
mielellään keskustan lähellä, mutta
pientalossa. Arvostaa parkkipaikkaa
asunnon yhteydessä.

Ratikka
seudulliseksi?
Tampereen raitiotie saattaa tulevaisuudessa laajentua Pirkkalaan,
Kangasalle ja Ylöjärvelle. Seuturatikan kulkulinjoista oli asukaskysely syksyllä. Kunnat varautuvat
ratikan tuloon varaamalla alueita
sen kulkureittiä varten.

Urbaani kaupunkilainen. Viihtyy
vilkkaassa kaupunkimaisessa
ympäristössä ja luonnoksi riittää
lähipuisto. Vuokra-asuminen tarkoittaa hänelle joustavuutta.
TA M P E R E E N

KAUPUNKISEUTU

Hintatietoinen omistusasuja.
Tärkein asunnonostokriteeri on
hinta. Lähiössä asuminen on jees
ja yhteiskäyttötilat ovat usein
järkevä ratkaisu.

Moderni viherkaupunkilainen.
Asuinympäristön vehreys on modernille viherkaupunkilaiselle erityisen
tärkeää. Yhteiskäyttötilat tuovat
arkeen sosiaalisuutta ja viihtyisyyttä.

Tampereen seudun toimiva
arki, nyt ja tulevaisuudessa.
Lue ja linkkaa 2030-lehden
jutut verkossa!
→ 2030-lehti.fi

Säästä energiaa ja sauno yleisösaunassa
oman saunan lämmittämisen sijaan. Suomen
saunapääkaupungissa Tampereella ja ympäryskunnissakin riittää julkisia saunoja.

2.

Anna Ranen neuvoa kodin energiankäytössä.
Rakentamisen ja asumisen maksuton energianeuvontapalvelu Rane muun muassa etsii lämpövuodot, antaa Energiaekspertti-koulutuksia
ja lainaa sähkönkulutusmittarin.

3.

Päivitä bensa-auto kulkemaan bioetanolilla.
Tampereelta ja ympäryskunnista löytyy useita
bioetanolin tankkauspisteitä.

4.

Kasvata itse omat kasviksesi: parvekkeella, takapihalla tai vuokrapalstalla. Näin autat
vähentämään torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä sekä lyhentämään ruoan kuljetusmatkoja.

5.

Korjaa se tai kirjoita selaimeen korjaa.se! Jos
tavaroiden korjaaminen itse on hankalaa, löydät korjaa.se-palvelun kautta pirkanmaalaisen ammattilaisen auttamaan rikki menneiden
vaatteiden, kenkien ja kodinkoneiden kanssa.

Tampereen seutu vähensi kokonaispäästöjään liki
kolmanneksella (28 %)
vuosien 2007–2017
aikana. Päästöjä saatiin
vähennettyä enimmäkseen alueen omilla toimilla, mutta siihen vaikuttivat
myös lainsäädäntö, teknologian kehitys, markkinat
ja yleinen asennemuutos.
Tampereen seutu tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotyö on
mahdollisuus muutokseen niin kansalaisille
kuin yrityksille.
– Muutos lähtee läheltä:
itsestä. Voimme kuluttajina tehdä kestävyydestä
Lähimaailman parhaan busitulevaisuuden
nessmahdollisuuden
päästövähennysten
sekä alueemme yrivaikuttavimmat TOP 3
tyksille että koko suo1. Päästötön kaukolämpö
malaiselle teknolo2. Uusiutuva energia
giaosaamiselle, toteaa
3.
Kestävä liikkuminen
Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen.

Lähde: Ekokumppanit

Y KS I L AU S E

Lähde: Tampereen kaupunkiseudun Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2018

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

• Ulkoilun ja virkistyksen takia (21 %)
• Riippumattomuus
aikatauluista (18 %)

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

• Kunto ja terveys
kohenevat (32 %)
• Helppo ja kätevä
tapa liikkua (29 %)

1.

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Miksi Tampereen
seudun asukkaat
pyöräilevät?

Reipas askel kohti
hiilineutraaliutta

Pienennä hiilijalanjälkeäsi:
5 paikallista vinkkiä

kuukautta ja
maauimala
on jälleen
auki!

Tampere
korvissani
Radio Moreenin podcast-sarja
on mielenkiintoinen matka tamperelaisten kaupunginosien erityispiirteisiin. Kuuntele vaikka,
millainen on lauluntekijöiden
Pispala tai tulevaisuuden
Hiedanranta!

Mitä tarkoitetaan
biopolttoaineilla?
”Biopolttoaineilla tarkoitetaan
erilaisista biomassoista, esimerkiksi
biojätteistä ja puhdistamolietteistä,
tuotettuja polttoaineita.”
Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan professori Jukka Rintala
Tampereen yliopistosta kiteytti

Petri Laitinen

AHAA!

biopolttoaineet yhteen lauseeseen.

→ Kuuntele bit.ly/radiomoreeni
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Uroteko ympäristön
puolesta
Jätteiden lajittelu on tehty nykyään niin helpoksi,
että Vilho Ahonenkin osaa sen melkein itse, vaikka
vuosia on vasta viisi. Supersankariainesta siis.
Teksti: Miika Kaukinen / Kuvat: Laura Vesa
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RAT K AISU

Aino opettelee lajittelun
alkeita äitinsä Mari Ahosen
opastuksella. Lajittelu on
luonteva osa myös Marin
työtä parturi-kampaajana.

Lainaaminen on
ekoteko
• Kun tarvitset jotain tavaraa kerran
tai pari, on vastuullisempaa lainata
kuin ostaa.
• Lainaa.se-verkkopalvelussa pirkanmaalaiset toimijat lainaavat ja
vuokraavat tavaroita yksityishenkilöille. Tarjolla on tarvikkeita
juhlien järjestämisestä retkeilyyn,
siivoukseen ja matkalle.
• Lainaaminen edistää jakamistaloutta ja materiaalitehokkuutta, mikä puolestaan säästää
luonnonvaroja. Lainaa.se-palvelun ovat toteuttaneet yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto ja
Ekokumppanit.
→ lainaa.se

Arja Pärssisen mukaan lajittelu on teko lastenlasten tulevaisuuden hyväksi. Vilho ja Aino Ahonen tuskin ovat eri mieltä.

A

hosen perhe Mari, Anrei, Vilho, 5, ja Aino, 2,
asuvat kerrostalossa Tampereen Tammelassa.
Sisällä on lämmin fiilis.
– Kierrättäminen ja lajittelu on ainakin meillä ihan normi ja se on tosi helppoa. Kaikki kiertää: kartongit, paperit, lasit, biojäte, sekajäte, metallit. Tulisi
pikemminkin outo olo, jos ei lajittelisi mitään, Mari sanoo.
– Muovien kierrättämisessä tosin voisi vielä skarpata.
Marin ja Anrein kaveripiirissä lajittelu on jo niin normaalia, että tuntuu oudolta edes puhua koko asiasta. Eikä
siitä sitten mitään puhutakaan, koska se toimii. Toisaalta,
jos kaikki keräysastiat eivät olisi samassa rivistössä omalla pihalla, se voisi aiheuttaa lipsumista. Kierrätyksen kuuluukin olla helppoa.
Vilho vierittää lyijykynää olohuoneen pöydällä. Ahosen
perheen isoäiti, eli ”Mamma” alias Arja Pärssinen harhauttaa lasten huomion takaisin kirjaan, Herra Hakkaraiseen.
Arja tietää, että kierrätys ja lajittelu voi olla myös harrastus. Sanomalehtien tabloid-koko hieman hidastaa
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menoa, mutta niistäkin saa taiteltua biojätepussin. Minuutissa.
– Ei tarvitse edes ostaa noita pusseja, hän nauraa, kun
Aino laittaa pussukan päähänsä kokin hatuksi ja menee
isän kanssa laittamaan ruokaa.
– Mutta siis oikeasti. Haluan tehdä edes jotain näitten muksujen tulevaisuuden eteen. Lajittelusta tulee joka
kerta hyvä mieli. Eikä roskia tarvitse nurkissa läjittää.
Vie vaikka muovit toisena päivänä ja kartongit toisena.
Onnistuu pienissäkin tiloissa, Arja tuumii.

Fiksuja matkitaan
Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja
Harri Kallio on ylpeä meistä.
– Meillä on töissä 444 000 asiantuntijaa eli asukasta. Harva tiedostaa, mitä
me pirkanmaalaiset olemmekaan lajittelemalla saaneet aikaan.
No mitä?
– Kansainvälistä mallioppimista. Usein kuulee,

että miten me täällä pienessä Suomessa mitään ilmastotekoja pystyisimme tekemään. Nythän maailmalla tehdään paljon, kun on ensin käyty Nokialla ECO3-kiertotalousmallia ihmettelemässä.
– Biojätepussukka Tampereella on iso ilmastoteko
maailmalla. Se on esimerkki. Fiksuja tapojamme käydään
matkimassa isoista maista, joissa ongelmat ovat monituhatkertaisia.
ECO3 imee kansainvälistä huomiota. Nokian kaupungin, Pirkanmaan Jätehuollon ja lukuisten muiden viranomais-, tutkimus- ja yrityskumppaneiden yhteistyöllä luodaan isoja kiertotalouden ratkaisuja. Vuonna 2016 malli
palkittiin Kiinassa Innovatiiviset kaupunkikonseptit -kilpailussa ja vuonna 2017 Eurocities-kiertotalousmallien kilpailussa. Viime vuonna malli kutsuttiin YK:n Euroopan
talouskomission konferenssiin. Parhaillaan se on European Business Awards 2019 -kilpailun finaalissa.
ECO3 ei ole enää pelkkä malli. Se toimii. Jätteistämme
hyödynnetään 99 prosenttia joko energiana tai materiaalina. Sekajäte kiertää lämpönä, biojäte multana ja kaasuna, →

Biojätepussukka taipuu
moneen hyötykäyttöön...
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Kuvat: Miikka Pirinen / Sitra

Kierrätyksen kuuluu olla
helppoa, miettii Anrei
Ahonen. Vilho-poika tietää,
minne hedelmien ja vihannesten kuoret kuuluvat.

Kiertotalous
vähentää päästöjä

1 roskapussilla 7 min suihku ja
tunti pullanpaistoaikaa.

2020 lopulla Koukkujärven biolaitokseen. Sieltä ravinteet päätyvät pellolle
ja biokaasu jäteautojen polttoaineeksi.

Tarastenjärven
kompostointilaitoksessa
biomullaksi.

→ metallit uusina tuotteina, lasi lasina, paperi ja kartonki
kuituina. Ja muovin kierrätyskin on lähtenyt käyntiin.

Lajitteluvalvojat pihapisteille
Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen, missä sekajätteestä
tuotetaan lämpöä ja sähköä.

Biojäte
Kodin
vaaralliset
jätteet

Sekajäte

Kierrätysmetallista valmistetaan uusia metallipakkauksia ja muita metallituotteita,
kuten polkupyörän runkoja,
lapioita ja autojen osia.

Keräyspisteestä välivaraston kautta ulkomaille, missä
niistä tehdään uusia
lasipulloja ja -purkkeja.

Riihimäelle muovijalostamoon,
missä pakkauksista tehdään
muoviraetta. Uusiomuovia
käytetään mm. muovipusseissa,
ämpäreissä sekä lauta- ja
aitaelementeissä.

99 %

Metalli

Lasipakkaukset

Pirkanmaan Jätehuollon
keräämistä jätteistä
hyödynnetään
materiaalina tai
energiana.

Muovipakkaukset

Kartonkipakkaukset

Paperi

Sähkölaitteet

Teollisuuden raaka-aineeksi
kartonkitehtaalle:
• Kartonkikuidusta tehdään
aaltopahvia, pakkauskartonkia
ja kirjekuoria.
• Muovipinnotteesta tehdään
energiaa.
• Alumiinipinnoitteesta
työstetään uusia tuotteita.
Käytetään sanomalehtipaperin ja pehmopaperin
valmistuksessa.

Vaaralliset aineet eritellään talteen ja toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
Muut materiaalit toimitetaan hyötykäyttöön.

1%

jätteistä päätyy kaatopaikalle. Sellaisia ovat pääasiassa palamattomat
jätteet, kuten kaakelit ja eristevillat.
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Öljyt, akut, paristot ja loisteputket
kuljetetaan Tarastenjärven jätekeskuksen Varma-asemalle ja sieltä eteenpäin
turvalliseen jatkokäsittelyyn.

Pirkanmaan Jätehuolto kerää,
mutta jatkokäsittelystä vastaavat
tuottajat (valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat)

Kiinan Shanghaissa asuu Harrin velipojan lisäksi 25 miljoonaa muutakin.
– Siellä tuli määräys jätteiden lajittelusta. Pilvenpiirtäjien kerrossiivoojat katosivat, ja nyt asukkaiden pitää lajitella itse roskansa piha-alueen jätepisteellä. Siellä väijyy
valvoja, joka katsoo, että lajittelet oikein. Jos roskat ovat
yhdessä pussissa, joudut avaamaan sen ja lajittelemaan
valvojan vieressä, Kallio kertoo.
Shanghaihin syntyikin uusi yrittäjäkunta, joka ottaa
kadun pätkän haltuunsa ja tarjoaa roskien lajittelua palveluna. Pihalla kohtaavat siis lajitteluyrittäjä ja sen valvoja.
– Meillä ihmiset moikkaavat naapureilleen katoksilla, markettien pihoissa tai ekopisteillä. Materiaalien virrat
ovat hallinnassa ihan valvomattakin.

Palkinnoksi käyttökertahinta
Pirkanmaan Jätehuollossa toimii lajittelun avulla kokonainen infrastruktuuri, jossa kiertää vuosittain satoja tuhansia tonneja materiaalia ja energiaa.
– Tehtävämme on helpottaa lajittelua, kilpailuttaa kuljetukset ihmisten puolesta ja tuottaa isossa mittakaavassa
etua ympäristöllemme. Siitä tulee hyvä fiilis, Kallio miettii.
Entäpä yksittäiset ideat?
– Tämä ei ole minun oma, mutta silti hyvä. Nykyvaatteisiin pitäisi saada hintalappuun esille käyttökertahinta
eikä kertakäyttöhinta. ■

Sitran projektinjohtaja Markus Terho ja kiertotalouden projektikoordinaattori Marleena
Ahonen arvioivat, että kiertotalous on kestävyyskriisissämme pakollinen muutos. Ilmastohan muuttui jo.
– Kiertotaloudessa kulutamme ja omistamme vähemmän. Jaamme, lainaamme,
korjaamme ja vuokraamme tuotteita tavalla,
joka antaa säästöä, työtä tai toimeentuloa,
he määrittelevät.
Bisneslogiikkamme muuttuu. Tuotteita
tarvitaan ja valmistetaan vähemmän. Syntyy
vähemmän päästöjä.
– Tuotteet suunnitellaan niin, että valmistuksesta ei synny jätettä, tuote pystytään korjaamaan ja lopuksi siitä saadaan raaka-aineet
talteen osaksi uuden valmistusta. Jokainen
lajitteleva kotitalous on siis raaka-aineen
rikastamo.
– Yritykselle on jatkossa iso riski luottaa
toimintamalliin, jossa vain tuotetaan ja myydään. Kiertotaloudessa yksi kestävä tuote
myydään palveluna tai käyttöoikeutena yhä
uudelleen. Voittaja onkin yritys, joka tekee
tuotteen niin kestäväksi, että sen voi myydä
useammin tai pidempään.
Ruokahävikki on jo tuttu juttu.
– Kiertotaloudessa hävikki onkin aika,
jonka joku tuote on käyttämättä. Tai se käyttöaika, mikä hävitään, kun surkeaksi tehty
tuote joutuu jätteeksi tai jos sitä ei ole mahdollista tai kannattavaa korjata.
Eli hävikkiauto on auto, joka makaa 95
prosenttia ajasta parkkiksella?
– Just. Samalla autolla voisi hoitaa viiden
perheen tarpeet. Kiertotalous inhoaa hävikkiä ihan yhtä paljon kuin maapallomme. Valtavasti koneita ja vaatteita on käyttämättä. Nyt
on enää kyse siitä, miten jakaminen järjestetään sujuvaksi arjessa.
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PUNAINEN

VIIVA

Näyttelijä Saska Pulkkisella on jalat tukevasti Petsamon maastossa.
Näin on ollut jo kaksi vuotta. Leikkipuiston laidalla viihtyvä perheenisä on ollut myös puheenaiheena Tampereen syksyssä. Syynä tähän on
erityisesti Tampereen Työväen Teatterin musikaalikomedia Poikabändi.
Teksti: Saara Ignatius / Kuva: Laura Vesa

– Alkumetreiltä kävi selväksi, että näytelmä pitää sisällään
sellaisia piirteitä erilaisine oheismatskuineen, mitä teatterimusikaaleissa ei normaalisti ole, Pulkkinen kuvailee.
Pulkkinen nähdään Poikabändi-musikaalissa Seittinä, joka syttyy esiin pikkuveljen identiteetillä varustetun
Pulkkisen hyppysissä.
– Teatterissa on aina viihdeaspekti, vaikka puhuttaisiin
vakavasta draamasta, sanoo Pulkkinen.
Ysäri-poikabändin vaiheista kertovasta näytelmästä ei
viihdettä puutu. Tästä huolimatta Pulkkinen jäisi itse mieluusti sivustatarkkailijan rooliin, kuten näytelmän ykköspuoliskon Seitti.
– On ollut mukava kuulla palautetta luontevuudestamme. Tavoitteena on koko ajan ollut tehdä tämä tosissaan.

Seesteistä perhearkea

Saska Pulkkinen ei kaipaa
arkea kummempaa

Tunnolliseksi tunnustautuva Pulkkinen elää kiireisen näyttelijäntyön ohessa pikkulapsiperheen arkea. Seesteistä elämää, hän tarkentaa, johon kuuluvat tärkeimmät: koti ja työ.
Joskus myös äänikirjat, maalaaminen ja vaatteiden tuunaaminen.
– Tällä hetkellä arkeen ei muuta mahdu. Enkä ole kaivannutkaan. On yllättävän rentouttavaa valvoa lapsia puiston
reunalla ja katsoa, ettei toinen vain putoa kiipeilytelineestä,
Pulkkinen sanoo.
Tanssia aikanaan harrastanut Pulkkinen on itsekin fyysinen niin lavalla kuin vapaalla. Puuhun voi kivuta yhä,
kuten pikkupoikana. Vaikka ei hän jokaisella työn ja kodin
välisellä reissulla näin tee. Nyt tekee.

kisen arkea. Tampere on tässä mielessä hänen mukaansa
juuri sopivan kokoinen.
– Pienempi kaupunki on hallittavampi. Tuntuu hassulta, että juna-asema on vartin kävelymatkan päässä kotoa.
Näiden kahden vuoden aikana, kun Pulkkisen perhe
on asunut Tampereella, on kaupunkikuva ollut myllerryksessä.
– On ratikkatyömaata, kantta ja areenaa. Tällä hetkellä
tuntuu siltä, että ikinä ei tiedä mikä muuttuu. Mutta ei se
näin lopullisesti ole. Täällä asiat kuitenkin toimivat.
Erityismaininnan Tampere saa siitä, että liikennevälineisiin pääsee ilmaiseksi lastenvaunujen kanssa. Se jos
mikä helpottaa elämää. Saman tekee myös luonto.
– Tällaiset maisemat näin lähellä rautatieasemaa eivät
ole monella paikkakunnalla mahdollisia. Kun lähden kotipihaltani parinkymmenen metrin päähän, pääsen metsään, missä ei ole tietoakaan sivistyksestä. ■

Saska Pulkkisen arjen punainen viiva
R A N TAT

UNN

Petsamo

ELI
KEK

Tampella

KO S

Amuri
Kyttälä
Kaleva

K AT U

Sopivan kokoinen kaupunki

Kotoisin Helsingistä.
Asuu Tampereella
Petsamossa.
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Työskennellyt
Tampereen Työväen
Teatterilla vuodesta
2017. Aikaisemmin
Helsingissä freelancerina ja Hämeenlinnan Teatterissa.

Valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta.

Nähdään tänä syksynä TTT:n näytelmissä Poikabändi,
Tämä on ryöstö ja
Koiran morsiamet.

Perheeseen kuuluu
kaksi alle 2-vuotiasta poikaa ja puoliso.

Liikkuminen kävellen tai pyöräillen Petsamossa sijaitsevan kodin ja keskustassa sijaitsevan työn välillä on Pulk-

KOLME ASIAA, JOISTA LUOVUN:

1.

Ulkomaanmatkailu. Erityisesti
lentomatkailu, josta olen pitkälle luopunutkin jo.

2.

IE

Finlayson

HÄMEEN

Saska Pulkkinen

ENT

Lihansyönti. Pystyisinkö? Varmasti, sillä välillä tulee pidettyä
pitkiä kasvisruokakausia itses-

3.

Yksityisautoilu. Olemmekin
luopumassa autostamme.

täänkin.
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PUHTAAMPI

HUOMINEN

Nina Kenkimäki punnitsee tarkkaan aiheuttamaansa
ympäristökuormaa myös lemmikkinsä hoidossa.
Terveellinen ruoka ja luonnonmukaiset puhdistusmenetelmät ovat hänelle tärkeitä vastuullisuusvalintoja.

!

Viemäri
ei kätke
tyhmyyksiä

Viemärin virkistykseksi
• 1 dl ruokasoodaa
• 1 dl viinietikkaa
• 1 l kiehuvaa vettä
• Kaada ruokasooda-viinietikka-seos
lavuaariin ja laske päälle kiehuva
vesi. Kemiallinen reaktio sulattaa ja
huuhtelee rasvat ja muut putkistosi
tukkijat.

Noudatathan viemärietikettiä?
Se kannattaa, sillä viemäriin
tuupatut vierasaineet hulahtavat
paluupostina pahimmillaan
vesistöön ja ravintoketjuun
saakka.

Elvytä lattiakaivotukos
• Valuta lattiakaivoon 1 desilitra
suolaa ja se päälle vähintään 1 litra
kiehuvaa vettä. Suolainen liuos saa
tukkijat liikkeelle.
• Suosi suodattimia ja siivilöitä
viemäreissä!

Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Laura Vesa

10-vuotiaan siperianhusky Lurun tassut pysähtyvät tottuneesti kylppärin lattiakaivon reunalle.
Lenkiltä anturoissa salamatkustaneet tuliaiset huuhtoutuvat ritilän rakosista.
– Pahimmat kurat esisiistimme lätäköissä, ruohikossa
tai lumessa, mutta silti mietin aina suihkuttaessa, onkohan viemäreiden kannalta väärin putsata lemmikki näin,
Nina Kenkimäki tuumaa.
Toinenkin viemärihuoli liittyy lemmikkiin: koiranruokien
rasva on tukkinut putket jo useampaan kertaan.
– Putkeen kertyy ajan kanssa rasvatukko, vaikka Luru
nuolee astiansa puhtaaksi ja pyyhin kupit paperilla ennen
pesua.

Salakavala mikromuovi
Kenkimäki pohtii paljon arkensa ympäristövaikutuksia.
– Ruoantähteitä ei jää, kemikaalimäärät minimoin, kier16

Viemäriin saa laittaa
• pytyn huuhteluvesiä, wc-paperia ja sitä
itseään
• astian- ja pyykinpesuvesiä
• peseytymis- ja siivousvesiä

Muualle kuin viemäriin kuuluvat
• kiinteä tai nestemäinen rasva
• lemmikkien kuivikkeet
• hiukset
• hiekka
• ruuan tähteet
Vinkki:
Roskis vessassa vähentää viemärivääryyksiä.

Jätevedestä löytyy vuosittain

– Minulle on tärkeintä, etten kerää myrkkyjä kehooni ja käytän vastuullisesti mahdollisimman luonnonmukaisia aineita. Se, mikä on terveellistä minulle, ei kai voi olla
kovin vahingollista luonnollekaan.

kuorma-autollista vanupuikkoja,
sukkahousuja ja muuta viemäriin
kuulumatonta.

Viemäri ei ole musta aukko

60

rätän ja lajittelen kaiken mahdollisen enkä shoppaile turhia. Mikromuovit harmittavat, koska niiden väistely on
niin vaikeaa. Hammastahnan, pesuaineita ja osan meikeistä olen vaihtanut luonnonkosmetiikkaan. Vaateostoksilla menisin aivan solmuun, jos lähtisin penkomaan
luontoystävällisintä tuotetta, siksi ostan ja pyykkään vain
tarpeen tullen.

– Rasvojen, kissanhiekan ja muun asiattoman aineksen
huuhtomisesta tukkeutuu ja tulvii ensimmäiseksi oma
putkisto. Näin kinkunpaistokauden lähestyessä on muistettava, että jähmetetty paistorasva kuuluu biojätteisiin, korostaa Tampereen Veden verkostopäällikkö Pekka
Laakkonen.
Viemäritukoksista sekä kiinteiden jätteiden poistamisista koituu vesilaitokselle tuntuvia kustannuksia. Yksistään Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta kuljetetaan
kiinteää jätettä jätekeskukseen vuosittain noin 500 000
kiloa. Määrä vastaa suunnilleen 60 kuorma-autollista
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→

PÖNTÖSTÄ PUHDISTETTUNA TAKAISIN LUONTOON

KESTÄVÄSTI

Seutujohtaja Päivi Nurminen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Kuva: Sami Helenius

Pöntöstä jätevedenpuhdistamolle
Jätevedet johdetaan viemäreissä jätevedenpuhdistamoille painovoiman ja jätevedenpumppaamojen avulla.

Kaupunkiseutu sykkii
yhteistyössä

+FeSO₄

Linkouksessa
irronnut
neste palautuu
takaisin kiertoon.

Välppäys + hiekanerotus

Esiselkeytys

Biologinen käsittely

Suuret roskat siivilöidään
pois ja veteen lisätään
ferrisulfaattia, jotta
vesistöjä rehevöittävä
fosfori saadaan pois.

Vettä raskaampi
aines painuu suurten
altaiden pohjalle.

Kun jäteveteen pumpataan ilmaa, vedessä olevat hyödylliset
mikrobit syövät jäteveden ravinteita ja
orgaanista ainesta.

Biokaasureaktori

Lietteen tiivistys

Jälkiselkeytys

Kiintoaine mädätetään, ja lopputuotteena on biokaasua ja
mädätysjäännöstä.

Tiivistys pienentää
lietemäärää. Kiintoaine laskeutuu pohjalle
ja neste palautetaan
jäteveden käsittelyprosessiin.

Hyödylliset mikrobit
poistetaan ja palautetaan kiertoon. Puhdistunut vesi johdetaan
Pyhäjärveen.

Linkous
ja kuivatus
Lannoitevalmisteen
raaka-aine kompostointiin ulkopuoliselle
yrittäjälle.

Kestävä
Tampere 2030
• Tampereen kaupunki on
asettanut tavoitteekseen olla
hiilineutraali vuonna 2030.
• Tavoitteeseen päästään yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden
kanssa.
• Sulkavuoren keskuspuhdistamo
on yksi hanke, joka vauhdittaa
tavoitteen toteutumista.

KESKUSPUHDISTAMO VÄHENTÄÄ
PYHÄJÄRVEN KUORMITUSTA
• Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen,
Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet johdetaan 2024
alkaen siirtoviemäreissä ja pumppaamojen avulla
Sulkavuoreen käsiteltäväksi.
• Puhdistetut vedet johdetaan kalliotunnelissa
Sulkavuoresta Vihilahteen ja purkuputkeen, jota
pitkin puhdistettu vesi siirtyy Pyhäjärveen.
• Sulkavuoreen rakennetaan myös biokaasulaitos, jossa jätevesien lietteistä tehdään mädättämällä biokaasua. Kaasumoottorit ja -kattila
tuottavat lähes 60 % puhdistamon tarvitsemasta
sähköstä ja 100 % lämmöstä.
• Pyhäjärven jätevesistä aiheutuva typpikuormitus
vähenee 70 % nykytilaan verrattuna.

→ Lue lisää: tampere.fi
→ Lue lisää: keskuspuhdistamo.fi
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Tampereen Veden verkostopäällikkö
Pekka Laakkonen korostaa ympäristövastuullisuudessa kahden kauppaa:
viemäreihin huuhdotaan vain sinne
kuuluvia aineita, jotka jätevedenpuhdistamot käsittelevät mahdollisimman
tarkasti.

→ muun muassa vanupuikkoja, sukkahousuja, vaippoja ja tulitikkuja eli viemäriin
kuulumatonta materiaalia.
Viemäreiden vierasaineet haittaavat jätevedenpuhdistamoiden ja vesistöjen lisäksi myös ravinteiden hyötykäyttöä. Vaikka monista haitta-aineista
saadaan puhdistettua yli 90 prosenttia,
oman kemikaali- ja lääkelastin kevennys
kannattaa. Esimerkiksi kosmetiikan yleistä säilöntä- ja antimikrobiainetta, triklosaania, päätyy Tampereella vesistöön
vuosittain kilon verran. Antibioottien
kulkeuma on parikymmentä kiloa ja
kipulääkkeiden noin 40 kiloa vuodessa.
Muovien pehmittäjiä ja kosmetiikan
kosteuttajia, ftalaatteja, pääsee prosessin
läpi vuosittain noin 20 kiloa.
Tampereen jätevedenpuhdistamot
käsittelevät jätevettä yli 30 miljoonaa
kuutiometriä vuodessa.
Tuoreinta puhdistustekniikkaa hyödyntävä kuuden kunnan yhteishanke,
Sulkavuoren keskuspuhdistamo, pienentää käynnistyttyään vuonna 2024 huomattavasti Pyhäjärven ja sen alapuolisen
vesistön jätevesistä johtuvaa vesistökuormaa. ■

Tampereen seudun tulevaisuutta suunnitellaan Tampellassa Tammerkosken rannalla, missä Näsijärvi työntää ja
Pyhäjärvi vetää. Paikka muistuttaa seudun historiasta ja
uudistumisesta sekä siitä, että kehitys ei pysähdy.
Tulevaisuutta suunnitellaan seututoimistossa eli Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä. Sen omistajia
ovat Tampere ja sen kehyskunnat Kangasala, Lempäälä,
Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Seututoimistossa rakennamme yhdessä kahdeksan kunnan voimin
rajatonta kaupunkiseutua asukkaiden ja yritysten hyväksi.
Kaupunkiseudun kehitys on viime vuosina ollut huikeaa. Ihmiset hakeutuvat kaupunkeihin ja niiden tuntumaan työn, palvelujen ja harrastusten perässä. Täällä
asukkaat odottavat myös toimivaa liikennettä ja viihtyisää
lähiympäristöä.
Ilmastoviisaus ja kestävä kehitys ovat aikamme megatavoitteet, joiden hyväksi kaupunkiseudun kunnat tekevät kauaskantavaa yhteistyötä. Olemme kuvanneet ja
sanoittaneet yhteistä tulevaisuutta vuoteen 2040 asti
ulottuvassa rakennesuunnitelmassa.
Visionamme on rakentaa eurooppalaista kaupunkiseutua, jossa liikenne nousee kiskoille ja asukkaat yhä
useammin ratikkaan, lähijunaan tai bussiin. Kuntien keskustat kehittyvät palveleviksi ja viihtyisiksi reittilinjaston varrella. Myös asuntomarkkinat ovat seudulliset, ja
yhdessä suunnitellen syntyy hyvää ja toimivaa asuinympäristöä. Urbaanissa ympäristössä näkyy kivijalkakauppoja, kaupunkipuistoja ja korttelipihoja. Etäämmällä on pientalomaista asumista, viherkattoja ja lähiluontoa
kotiovella. Yhteisöjen ja naapurustojen toimintaa rohkaistaan, eikä kuntaraja ole este palvelujen käytölle.
Kahdeksan tähden kaupunkiseutu sykkii kahdeksan
kunnan omaleimaisuutta, mutta jatkuvasti yhä enemmän
myös yhteistä tulevaisuutta. Yhdessä tekeminen on Tampereen seudun valttikortti. Asukkaiden ja yritysten on
lupa odottaa sujuvampaa arkea ja toimivampaa kaupunkiseutua meiltä kaikilta.
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VERKOSTONI

Katutaide
kuuluu kaikille

”Monipuolisen katutaidekulttuurin
vieminen eteenpäin on meille tärkeää. Monessa suurkaupungissa katutaide luo vetovoimaa –
näin myös Tampereella.”

”Yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Tampereen Sähköverkko hyväksyy toivotut kohteet
ja on tarjonnut turvallisuusperehdytyksen. Me koulutamme
edelleen projektin
taiteilijat."

Teksti: Mari Vehmanen / Kuvat: Rami Marjamäki

Tampereen katukuvaa piristää jo lähes sata
Iloiset sähkökaapit -hankkeessa luotua teosta. Sähkökaapit ovat saaneet kylkiinsä muun
muassa Elliina Peltoniemen maalauksia ja
Tomi Lastusen töitä.
− Lisäksi mukana on ollut erityisluokkien
oppilaita suunnittelemassa ja toteuttamassa teoksia koulujensa lähiympäristöön, tuottaja Piritta Suominen Lastenkulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPumista kertoo.
Hänen mukaansa idea tuli kaupunkilaisilta.
− Keräsimme toiveita hyvistä katutaiteen
kohteista, ja sähkökaappeja ehdotettiin. Tampereen Sähköverkko ja Taidemuseo tarttuivat
heti ajatukseen.
Katutaidevastaava Tomi Lastunen sanoo,
että hankkeessa katutaidetta on haluttu viedä
ympäri kaupunkia, myös keskustan ulkopuolelle.
− Jokainen teos on mietitty tarkasti ympäristöönsä sopivaksi. Esimerkiksi näissä Elliinan
töissä esiintyy kunkin alueen tyypillisiä lintuja,
Tomi Lastunen mainitsee.
Iloiset sähkökaapit ovat jo innostaneet ihmisiä bongaamaan ja kuvaamaan mahdollisimman monta työtä.
− Katutaide kiinnostaa ja innostaa. Se on
ehdottomasti osa elävää kaupunkikulttuuria,
Piritta Suominen määrittelee.
→ Lue lisää sirkusrakkauspumpum.fi/
#iloisetsahkokaapit
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Tampereen
kaupunki
”Tampere on jo osoittanut haluavansa edistää katutaidetta. Seuraava askel olisi sisällyttää aihe
kaupungin strategiaan. Hyvin
toteutettu katutaide vähentää ilkivaltaa ja söhrimistä.”

Kaupunkilaiset
”Eräs mukavimmista kaupunkilaisilta tulleista palautteista on ollut toive, voisiko
teoksia saada ihan kaikkiin
sähkökaappeihin.”

Kulttuurikasvatusyksikkö
TAITE
”TAITE:n avulla koottiin koululaisryhmät, joista jokainen suunnitteli ja
toteutti kahdesta neljään teosta.
Lapsille tämä oli hieno kokemus tiimityöstä.”

Tampereen
Taidemuseo
”Koordinoi kanssamme hankkeen
taiteellista puolta. Iloiset sähkökaapit on tarkoitettu kestämään vähintään kymmenen vuotta, ja niiden
on haluttu edustavan katutaiteen erilaisia muotoja.”

KULMILL A

Kuva: Sami Helenius

SirkusRakkausPumPum

Tampereen
Sähköverkko

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

Uusavuttomuuteni
hävettäisi
isomummua
“Olisiko aika päivittää lapsesi vaatevarasto?", näin otsikoi erään lastenvaatemerkin sähköposti. Postiin oli listattu viime syksynä ostamamme ulkovaatteet sekä ehdotukset näiden uusimiseksi. Närkästyin. Tarvitsemmeko
todella joka kausi uudet vaatteet?
Olen viime aikoina ajatellut edesmennyttä isomummuani. Erityisen ikävä tuli, kun ryhdyin parsimaan lapseni puhkikuluneita sukkahousuja. Avasin YouTuben, aloitin
työn ja lopulta luovutin. Hävetti. Olisinpa ollut lapsena
kiinnostuneempi parsinneuloista.
Olen kadottanut vaatteiden huoltamisen taidon. Olen
hyväksynyt puhki kuluvat sukat ja reikäiset paidat. Olen
uskonut vaatteiden olevan kertakäyttötavaraa ja tottunut pikamuotijättien nurkassa olevaan pahvilaatikkoon,
johon pari kertaa käytetyt vaatteet hylätään.
Maailmani mullistui, kun törmäsin Instagramissa tamperelaiseen suutariin. Hän oli ladannut kuvapalveluun
kuvia värjätyistä nahkakengistä, vaihdetuista pohjista
ja ommelluista saumoista. Katseeni osui vaatehuoneen
nurkkaan unohtuneisiin kulahtaneisiin nahkakenkiin. Voisivatko nämäkin saada uuden elämän?
Kiikutin kengät suutariin ja pyysin niihin uuden värin.
Ne eivät saaneet pelkästään uutta elämää, vaan puhkesivat kukkaan. Sittemmin suutari on vaihtanut pohjat puolisoni maihareihin ja uusinut kirppikseltä löytyneisiin lasten goretex-kenkiin tarrat.
Suutarin lisäksi olen löytänyt luotto-ompelijan, joka
osaa korjata takin sauman ja kiinnittää napit tukevasti.
Kaulahuivit vien naapurin pesulaan ja tahrojen kimppuun
käyn sappisaippualla.
On pakko myöntää, että vaatteiden huoltaminen on
osoittautunut odotuksiani helpommaksi. Korjaamalla olen myös säästänyt tänä syksynä jo satoja euroja
rahaa. Ympäristön lisäksi kukkarokin kiittää.
Villahousut parsin edelleen itse. Nyt jälki näyttää jo
ihan siedettävältä. Epäilen isomummun hiukan auttaneen.
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ETURIVISSÄ
Tami Koivuniemi ja Ali Lattunen Finnpark Oy:stä
kiittelevät Moovyn kehitystiimiä. Palvelumuotoilusta
vastaa Passi & Ripatti Oy ja sovellusarkkitehtuurista
sekä ohjelmistototeutuksesta Vincit Oy yhteistyössä
Moovyn omien ohjelmistokehittäjien kanssa.

ketoimintamalliksi alustamallin. Halusimme osallistaa käyttäjiä ja sidosryhmiä palvelun kehittämiseen,
minkä seurauksena Moovysta tuli pysäköintipalvelun
tuottajien ja autoilijoiden kohtauspaikka.
Autoilijan sujuva pysäköinnin kokonaispalvelu kaikissa ympäristöissä on Moovyn palveluvision punainen lanka.
– Ohjaamme itse kaikkia Moovyn kehitysvaiheita.
Käymme kuukausittain läpi asiakasodotuksia ja priorisoimme kehitysputkeen lähtevät osapalvelut, joiden toteutukset etenevät rinnakkain tai peräkkäin
omina kehityspolkuinaan.
Toteutusseulan läpäissyt palvelu konseptoidaan
eli tavoitellun asiakaskokemuksen lisäksi hahmotellaan tekniset ominaisuudet, tietomalliarkkitehtuuri ja
operatiivisen palvelun tuottamiseen liittyvät seikat.
– Ohjelmistototeutuksen valmistuttua ohjelmoijat
katselmoivat ohjelmakoodin vertaistyönä. Palvelutoteutusta testataan vielä kahdessa eri testiympäristössä sekä automatisoiduilla että käyttäjien suorittamilla
testeillä. Tuotantoon laskemme mielestämme riittävän valmiin version, Lattunen kuvailee kehitystyötä.

Asiakaslähtöisyys hioi Moovysta ketterän
jokapaikan parkkiavun
Vaivaton pysäköinti on taajamassa autoilevan ykköstoive, mutta
miten sellainen palvelu kehitetään? Asiakkaita kuunnellen,
vastaavat Moovyn kehittäjät.

Minimipalveluna markkinoille

Uusi liiketoimintamalli

Lattusen mukaan uusi palvelu pitää uskaltaa päästää
tuotantoon sopivasti epätäydellisenä.
– Palvelua on mielekkäämpää täydentää matkan
varrella kuin todeta viimeisen päälle hiotun palvelun vastaavan huonosti asiakastarpeisiin. Lähiaikoina
tällainen uusi julkistettava palvelu on yritysten sopimushallinnan siirtyminen Moovyyn.
Moovy valtaa valtakunnallisia pysäköintimarkkinoita vauhdilla, mutta entä kansainväliset markkinat,
pärjäisikö Mansen Moovy siellä?
– Pärjäisi kyllä, kiinnostuneita yhteydenottoja on
jo tullut, mutta laajennamme reviiriä maltilla, Lattunen myhäilee. ■

– Päätimme kehittää Moovya omavaraisesti tamperelaisvoimin ja valitsimme digitaalisen palvelutuotantomme lii-

→ moovy.fi

Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Rami Marjamäki

Helppo, nopea, edullinen, joustava ja ympäristöystävällinen. Kun näihin autoilijoiden lähettämiin pysäköinnin
kehittämistoiveisiin summattiin pysäköintioperaattoreiden
haaveet sujuvammasta, skaalautuvammasta ja kustannustehokkaammasta tavasta tuottaa pysäköintipalvelua, olivatkin Moovyn tavoitteet selvillä.
– Myös kilpailijakentän muuttuminen loi paineita oman
toiminnan kehittämiseen ja palveluiden digitalisoimiseen.

Moovyn
kehityspolku
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Asiakasodotusten
priorisointi

?

Kehitysorientoitunut henkilökuntamme otti kopin mahdollisuudesta luoda toimialalle kokonaan uudentyyppinen palvelu, listaa Moovyn syntysyitä johtava asiantuntija Ali Lattunen.

Liiketoimintapäätös ja
valinnat toteutukseen
etenevistä palveluista

0

Palvelumuotoilu ja
sovellusarkkitehtuurin suunnittelu

/

Ohjelmistototeutus

x

Testaus

↑

Virtaa Noutoparkista
Finnpark ja Tampereen Sähkölaitos ovat tuoneet Hämpin Noutoparkkiin 50 uutta Lähisähkö-latauspistettä hybridi- ja täyssähköautojen
lataukseen. Kymmenelle autopaikalle asennettiin nopea 22 kW:n latauspiste ja 40 autopaikalle 1,8 kW:n latauspiste. Sähkön lataus toimii eParking-mobiilisovelluksella, pysäköinnin
voi maksaa joko Moovy-sovelluksella tai yleisimmillä maksukorteilla.
Lähisähkö Lataus on Sähkölaitoksen palvelu, jossa yrityksen tai taloyhtiön ei tarvitse
investoida sähköautojen latauslaitteisiin, vaan
ne hankitaan kuukausimaksullisena palveluna.
Finnparkin kanssa tehtävä yhteistyö laajentaa sähköautojen latausverkostoa, mikä puolestaan edistää sähköautoilun yleistymistä ja
ympäristöystävällisyyttä. Latauspisteiden sähkö tuotetaan puhtaasti joko Tammerkosken
vesivoimalla tai tuulivoimalla.
Noutoparkista on suora yhteys Matkakeskustunneliin sekä rautatieasemalle ja asemalaitureille, joten latauspaikalle voi jättää autonsa esimerkiksi päiväksi latautumaan ja hypätä
suoraan junaan. Noutoparkki palvelee jatkossakin myös muita kuin sähköautolla ajavia,
joten matkustajien saattoliikenne junalle sujuu
entiseen malliin.

Julkaiseminen
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Lähijunat, ratikka ja ympärivuotinen pyöräily ovat tulevaisuudessa entistäkin keskeisempiä liikkumismuotoja.

Näin kaupunkiseudulla
liikutaan nyt
9 % joukkoliikenteellä
7 % pyöräillen
55 % autolla

27 % kävellen
2 % muilla kulkutavoilla (laiva- ja
lentoliikenne ym.)

Näin meidän tulisi liikkua
Teksti: Mari Vehmanen / Kuva: Rami Marjamäki

Miten asukkaat liikkuvat Tampereen kaupunkiseudulla
tulevina vuosikymmeninä? Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymän liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Tourun
mukaan esimerkkejä siihen voisi hakea vaikka Helsingin
ja Oulun seuduilta.
− Positiivista esimerkkiä ja vertailukohtaa ei tarvitse
hakea sen kauempaa maailmalta.
Helsingin seudulla on jo pitkään satsattu määrätietoisesti muun muassa raideliikenteeseen ja Oulussa pyöräilymahdollisuuksiin. Tämä on tuottanut tulosta: Helsingin seudulla joukkoliikenteen ja Oulun seudulla pyöräilyn
osuudet päivittäin tehdyistä matkoista ovat yli kaksinkertaisia Tampereen seudun vastaaviin osuuksiin.
– Joitain määrätietoisia askeleita menestykseen on
otettu vähän ennen meitä. Helsingin seutu on kehittynyt
raiteiden varaan jo pitkään ja Oulussa alueiden kehittämisessä pyöräily on etusijalla. Kaupunkipyörät ovat olleet
suurempi menestys kuin ehkä missään muualla maailmassa, ja asukkaiden yleinen tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen on korkeaa.
Raitiotie ja tihentyvät lähijunavuorot tarjoavat myös
Tampereen seudulla tulevaisuudessa aivan uusia vaihtoehtoja liikkumiseen.
− Seudun jokaiseen kolkkaan ei tietenkään ole mahdollista ulottaa kilpailukykyistä joukkoliikennettä. Autoa
tullaan varmasti tarvitsemaan jatkossakin. Mutta esimerkiksi sähköpyörät, liityntäpysäköinti ja kutsuohjattu julkinen liikenne mahdollistavat pääsyn runkoreittien varteen.
Ja useampia matkoja voi digipalvelujen myötä jatkossa
myös jättää tekemättä, Touru visioi.
Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa ovat
sitoutuneet yhteiseen rakennesuunnitelmaan vuodel-
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40 % autolla

30 % kävellen

15 % joukkoliikenteellä

15 % pyöräillen

Lähteet: Henkilöliikennetutkimus HLT 2016, Traficom ja
Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia

le 2040, ja nimenomaan liikenteellä on suunnitelmassa
olennainen rooli.
− Vaikka lähtökohdat kunnissa vaihtelevat, yhdistäviä
asioita on paljon. Päästötavoitteisiin pääseminen ja väestön ikääntyminen ovat isoja haasteita kaikkialla. Eikä lii-

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN
KUNTAYHTYMÄ
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä vastaa kuntien yhteistyöstä, missä suunnitellaan
seudun yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää sekä kehitetään palveluja yli kuntarajojen. Seutuyhteistyössä ovat mukana Tampere,
Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala,
Orivesi ja Vesilahti.
→ tampereenseutu.fi

Kuva: Sami Helenius

Lisää vaihtoehtoja
liikkumiseen

Puhdasta ja
raikasta – entistä
sujuvammin

Kohti hiilineutraalia
kaupunkiseutua

Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Tourun
mukaan tulevaisuudessa yhä useamman
asukkaan työmatkasta ainakin osa taittuu
sähköpyörän selässä.

kennejärjestelmän tapaista valtavaa kokonaisuutta ole edes mahdollista kenenkään
kehittää yksin. Toistensa lisäksi kunnat tarvitsevat tässä työssä myös valtiota, Touru
toteaa.
Niin ikään seudun asukkaiden valinnoilla
on merkitystä. Jokaisen meistä on mahdollista tehdä pieniä muutoksia omaan liikkumiseen, vaikka välittömästi.
− Tottumukset istuvat meissä tosi tiukassa. Omaa näkökulmaa voi kuitenkin vähän
ravistella. Esimerkiksi autoilun vähentämistä ei välttämättä tarvitse pitää vain hankalana uhrauksena. Sen sijaan voi miettiä, mitä
minä ja perheeni siitä hyötyisimme. Kohenisiko terveytemme tai säästyisikö rahaa? ■

Puhdasta, raikasta vettä kotiin
toimitettuna ympäri vuorokauden
– ja samalla jätevesien poisvienti ja puhdistus. Ennen kuin näistä itsestään selvän kuuloisista
Maarit Rautavaara
palveluista voi nauttia, tarvitaan
Tampereen Veden
sopimus vesilaitoksen kanssa.
henkilöstö- ja
Meillä Tampereen Veden asiahallintopäällikkö
kaspalvelussa tehdään kaupungin asukkaiden ja yritysten
vesisopimukset ja hoidetaan laskutus. Asiakaskiinteistöjä toiminta-alueellamme Tampereella ja Pirkkalassa on noin
23 000 ja vedenkäyttäjiä yli 250 000. Määrä kasvaa joka
vuosi kaupunkiseudun kasvaessa.
Toimiva asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä on koko
asiakaspalvelumme ydin. Nykyinen järjestelmämme ei
kuitenkaan enää vastaa nykyajan vaatimuksiin eikä asiakkaidemme toiveisiin digitaalisten palveluiden lisäämisestä.
Siksi järjestelmän uusiminen on välttämätöntä.
Uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmämme otetaan
käyttöön alkuvuodesta 2020. Uudistettu online-palvelu sujuvoittaa vuorovaikutusta asiakaspalvelumme kanssa.
Palvelussa on aiempaa helpompi muokata omia tietojaan.
Samalla myös toisen puolesta asiointi luontuu jouhevammin, kun yhteyshenkilöksi merkitty voi hoitaa vaikkapa iäkkäiden vanhempiensa vesiasioita.
Palvelusta asiakas voi niin ikään tarkistaa kätevästi omat
laskunsa ja raportit vedenkulutuksesta. Vedenkäytön seuraaminen on tietysti sitä kattavampaa, mitä useammin asiakas käy ilmoittamassa vesimittarinsa lukeman palveluun.
Tämä auttaa havaitsemaan myös mahdollisia poikkeamia
vedenkulutuksessa. Esimerkiksi yksi tippuva vesihana voi
lisätä vedenkulutusta jopa 30 kuutiota eli 30 000 litraa
vuodessa. Tämä tietää jopa yli 100 euron lisälaskua vuodessa – se tuntuu jo kukkarossa!
Tulevaisuudessa myös vedenkäytön seuraaminen helpottuu, kun otamme käyttöön etäluettavia vesimittareita.
Mittareita vaihdetaan etäluettaviin vaiheittain, joten asiakkaille muutos näkyy ajan kanssa.
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SUJUVASTI

Moovy ja VR
vauhdittavat
matkaketjuyhteistyötään
Finnpark ja VR ovat sopineet
matkaketjujen täydentämisestä
Moovy-pysäköintipalvelulla.
Jatkossa liityntäpysäköinnin voi
ostaa VR:n mobiilisovelluksessa
samanaikaisesti junalipun kanssa.
Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Rami Marjamäki

Jo hyvän aikaa VR:n matkustajat ovat voineet ostaa junalippua hankkiessaan myös jatkomatkan kaupunkien joukkoliikenteeseen. Seuraavaksi VR helpottaa autoa tarvitsevien matkustajien liikkumista Moovy-pysäköintipalvelun
avulla.
Palvelu pilotoidaan alkuvuodesta 2020 Tampereen ja
Helsingin välisessä junaliikenteessä. Kokeiluvaiheen asiakaspalautteiden jälkeen päätetään jatkosta.

Vaihtoehtoja matkustustapaan
– Alussa palvelusta hyötyvät erityisesti säännölliset työmatkaliikkujat, jotka ratkaisevat pysäköintipulmansa jo
junalippunsa oston yhteydessä ja nauttivat sitten matka-ajan hyödyntämisestä haluamallaan tavalla. Laajentuessaan palvelu sujuvoittaa myös vapaa-ajan matkailua. Tavoitteemme on, että asiakas saa kaikki haluamansa
26

Hyppää lähijunan kyytiin
Tampereen seudulla starttaa joulukuussa lähijunaliikenteen kokeilu, joka tuo tietyille reiteille merkittävästi lisää
päivittäisiä vuoroja.
Tampereen ja Nokian välillä alkaa 15. joulukuuta
lähtien kulkea peräti 14 uutta junavuoroa vuorokaudessa.
Liikenne tihenee myös Toijalaan ja Mänttä-Vilppulaan.
Jatkossa kokeilu laajentunee muillekin rataosuuksille.
− Haimme ja pääsimme mukaan liikenne- ja viestintäministeriön hankkeeseen, joka mahdollisti olemassa
olevan rataverkon käytön tehostamisen nopeassa aikataulussa. Ministeriö katsoi, että täällä Tampereen seudulla
on selkeästi potentiaalia lähijunaliikenteen käytön kasvat-

Moovy tarjoaa tulevaisuudessa
pysäköintiä myös osana VR:n
palveluita.

matkapakettipalvelut yhdestä kanavasta vaivattomasti ja
samanaikaisesti, Finnparkin operatiivinen johtaja Tami
Koivuniemi kuvailee uuden palvelun hyötyjä.
Koivuniemi korostaa pysäköintipalvelun käytön ympäristövastuullisuutta.
– Etsimme toimivia vaihtoehtoja yksityisautoilulle ja
kannustamme joukkoliikenteen käyttöön. Palveluiden
näppärä saavutettavuus, saumattomuus ja helppokäyttöinen pysäköinti houkuttelevat varmasti monia vihreämpään matkustustapaan.

Moovy vahvistaa yhteistyötä
Koivuniemi toteaa matkustajien liikuttamisen olevan parhaillaan melkoisessa myllerryksessä.
Laajan reittiverkon haltijana VR on ottanut suurimman vastuun liikkujien matkaketjuista kuuntelemalla asiakastoiveita, kehittämällä tarpeisiin vastaavia palveluja ja
hankkimalla yhteistyökumppaneita.
– VR uudistaa parhaillaan digitaalisia myyntikanaviaan,
joiden kautta matkaketjujen uudet lisäpalvelut, kuten pilvipalvelualustaisen Moovyn käyttö, hoituvat ketterästi. Järjestelmien tekninen yhteensopivuus tarjoaa hyvän
pohjan kehittää edelleen jo toistakymmentä vuotta jatkunutta yhteistyötämme. ■

tamiseen, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä kertoo.
Hänen mukaansa kokeilu tukee Tampereen lähikuntien
asemanseutujen kehittymistä todellisiksi kuntakeskuksiksi
ja liikenteen solmukohdiksi.
− Esimerkiksi Lempäälässä on jo lähdetty hienosti
uudistamaan aseman ympäristöä, Touru mainitsee.
Asukkailta hän toivoo ahkeraa uusien lähijunavuorojen
hyödyntämistä esimerkiksi työ- ja koulumatkoilla.
− Matkustajamääriä seurataan tarkasti pilottivaiheessa.
Nyt on siis hyvä hetki osoittaa, että lähijuna kiinnostaa.

Mänttä-Vilppula

Nokia

9
HELSINKI

Riihimäki

Toijala

14
Lempäälä TAMPERE

2
Orivesi

JYVÄSKYLÄ

Lähijunakokeilu tuo Pirkanmaalle kaikkiaan 25 uutta päivittäistä junavuoroa.

Naistenlahti 3:sta tulevaisuuden kaukolämpölaitos
Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahti 2 -voimalaitos uudistetaan niin, että laitos mahdollistaa
sähkön ja lämmön tuottamisen 100-prosenttisesti
biopolttoaineilla. Saneerauksen tavoitteena on
tarjota entistä ympäristöystävällisempää, laadukasta ja edullista kaukolämpöä. Kyseessä on yksi
merkittävimmistä tamperelaisista investoinneista
hiilineutraaliuteen.
Tällä hetkellä laitos polttaa puun ja turpeen
sekoitusta. Jatkossa turpeen käyttöä voidaan
vähentää. Hiilidioksiidipäästöt vähenevät merkittävästi ja uusiutuvien energianlähteiden osuus
kasvaa. Puunkäytön lisääminen mahdollistaa
myös entistä vahvemmin paikallisen Lähisähkön ja

-lämmön tuottamisen. Jo nyt Tampereen Sähkölaitos työllistää satoja henkilöitä puuketjussaan.
Uudistuksen myötä huoltovarmuus
Tampereen seudulla paranee, kun teknisen käyttöikänsä loppupuolella elävä
kaukolämpöverkon solmukohta päivitetään 2020-luvun tasolle. Samalla myös
laitoksen melu- ja pölypäästöt tulevat pienenemään. Voimalaitoksen teho
pysyy entisessä suuruusluokassaan.
Tavoitteena on aloittaa saneeraus
keväällä 2021, ja saada uuden ympäristöluvan mukainen voimalaitos toimintaan vuoden 2022 loppuun mennessä.
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JÄTEVEDENPUMPPAAMO

SUJUVASTI

Soutupaviljonki

Jätevedet tunnelissa
Sulkavuoreen

Pyhäjärvi

Vihilahti

Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakentaminen alkaa näkyä Hatanpäällä. Vuoden vaihteessa aloitetaan Viinikanlahden ja Vihilahden välisten paineviemäreiden rakentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa siirtolinjaa
rakennetaan soutupaviljongille asti. Vihilahdessa käynnistetään ensi vuonna jätevesiä kuljettavien siirtotunnelien
louhintatyöt kohti Sulkavuorta. Siirtotunneleita louhitaan
yhteensä kolme kilometriä pääradan, Rautaharkon sekä
moottoritien ali. Työ tehdään ammattitaidolla ja louhimisesta aiheutuvat häiriöt asukkaille ja ympäristölle minimoidaan.
Uusimpia puhdistustekniikoita käyttävä keskuspuhdistamo korvaa nykyiset jätevedenpuhdistamot Tampereen kaupunkiseudulla. Vesistö kiittää, sillä vaikka jätevesien määrä kasvaa, uusi puhdistamo pystyy käsittelemään
jätevedet nykyisiä puhdistamoja varmemmin ja tehokkaammin.

Hatanpää

Härmälä

Sulkavuori

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon kautta kulkee

Yli

50 %

Sulkavuoreen
päätyvistä
jätevesistä

→ Rakentaminen kartalla bit.ly/tyomaatkartalla

80 %

Tampereen kaupunkialueen jätevesistä ja
lähes kaikki jätevedet
Kangasalta.

n. 3 km

6m

• Siirtotunnelit Sulkavuoreen 2 kpl
• Rakennusaika: 2020–2022

Lannoitetta ja biokaasua
Koukkujärveltä

Asiakkailta peukkua
Tampereen Vedelle

Nokialla Koukkujärven jätekeskuksessa on käynnissä Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen rakentaminen. Lokakuun alussa muurattiin laitoksen peruskivi, ja laitos käynnistyy loppuvuodesta 2020.
Biolaitos on tekniikaltaan ainutlaatuinen Suomessa;
samassa laitoksessa käsitellään omilla linjoillaan biojäte
ja jätevesilietteet. Biojätteistä tehdään luomulannoitteita kasvintuotantoon ja kaasusta uusiutuvaa energiaa, jota
esimerkiksi jäteautot käyttävät polttoaineenaan.
Laitoksessa käsitellään Pirkanmaan Jätehuollon 17
omistajakunnan biojätteet ja Nokian kaupungin jätevesilietteet. Uuden laitoksen myötä myös biojätteiden keräystä tehostetaan. Koukkujärvelle halutaan etenkin kotitalouksien biojätettä, jota joutuu vielä harmillisen paljon
sekajätteen sekaan.

Tampereella juodaan kirkasta hanavettä. Myös jätevesien johtaminen ja puhdistaminen hoituvat sujuvasti. Näitä asioita tamperelaiset arvostavat – ja näistä Tampereen
Vesi asiakastyytyväisyyskyselynsä mukaan tunnetaan.
Tampereen Vesi toimittaa hanavettä vuodessa lähes
20 miljoonaa kuutiometriä, eli 1–2 uima-altaallista tunnissa lähes 250 000 asukkaalle Tampereella ja Pirkkalassa.
Vesihuollon toimintavarmuus näin laajalle asiakaskunnalle vaatii ammattitaitoa ja jatkuvaa verkoston ja laitosten kunnossapitoa. Asiakkaat toivovat saavansa jatkossa
lisää tietoa vesihuoltotöistä ja veden järkevästä käytöstä.
Tampereella on lähes 800 kilometriä vesijohtoverkostoa ja noin 750 kilometriä viemäriverkostoa. Verkostoa
rakennetaan ja korjataan noin 20 miljoonalla eurolla joka
vuosi.

5m

Tero Laine – oikea mestari lajittelijaksi!
Paikalliset palvelut
lisäävät viihtyisyyttä
Tampereen kaupunkiseudun asukkaat pääsivät kesällä vastaamaan kuntakeskuksia koskevaan kyselyyn. Keskustabarometri on asukkaiden kokemuksiin, kaupalliseen
elinvoimaan sekä tilasto- ja paikkatietoihin perustuva
tilannekuva seudun kunta- ja alakeskuksista sekä kaupallisista keskittymistä.
– Kunnat hyödyntävät barometria keskustojensa kehittämisessä. Tavoitteena on, että asukkaat viihtyvät niissä
yhä paremmin ja että yritykset voivat hyvin, toteaa paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.
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Kyselyn vastausten perusteella asukkaat arvostavat
etenkin kuntakeskuksia oleskelupaikkoina, joissa käydään ravintolassa, kampaajalla tai vaikkapa torilla. Tämä
on myös se suunta, johon he toivovat keskusten
kehittyvän. Samalla tavalla ei koeta
merkittäviä asiointikeskuksia. Lielahteen, Partolaan,
Lentolaan ja Marjamäen Ideaparkiin
mennään ostoksille
eikä oleilemaan.

– Kun on 30 vuotta näitä asioita pyöritellyt, niin kyllähän Lajittelumestarin
arvonimi hyvältä tuntuu, iloitsee Tero
Laine, Pirkanmaan Jätehuollon Lajittelumestari-kilpailun voittaja.
– Mummun kanssa kasvaneena tottui tietynlaiseen
niukkuuteen ja siihen, että esimerkiksi ruokaa kunnioitetaan eikä haaskata. 1980-luvulla parikymppisenä tuli jonkinlainen ympäristöherääminen. Kulutuksen ja jätteiden
vähentäminen onkin ensisijainen asia, jonka ratkaiseminen vaatii enemmän toimia jatkossa, esimerkiksi harvasta kaupasta saat ostaa ruokaa omiin astioihin, valmiiden
pakkausten sijasta, Laine sanoo.
– Työssäni rakennusrestaurointialalla on selvää, että
käyttökelpoiset osat otetaan talteen ja muu materiaali

1.

hyötykäyttöön.
Laine on myös
tuttavapiirissään
kysytty kierrätysja lajitteluneuvonantaja.
– Yleisimmin
päänvaivaa aiheuttavat yhdistelmämateriaaleista valmistetut kierrätettävät, että mihin mikäkin materiaali kuuluu.
Laineen ilmoitti kisaan ystävä Kirsi Hieta, jonka
mukaan lajittelu on Laineella selkärangassa. Teron hyvä
toimintatapa tarttuu myös muihin. Kun sen on kerran
opetellut, lajittelu ei vaadi juurikaan ylimääräistä vaivaa.
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TAMPEREEN

SÄHKÖVERKOLTA,

PÄIVÄÄ!

HISTORIAA

TEKEMÄSSÄ

Voimajohdolla ja
johdon voimalla
Timo Hakkarainen tarpoo valvomassa voimajohtotöitä tutuissa
metsiköissä. Uusi voimajohto turvaa
sähköverkon toimintavarmuuden
pitkälle tulevaisuuteen.
Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

Mitä teet Tampereen Sähköverkon kunnossapitoinsinöörinä?
Vastaan 110 kilovoltin alueverkon toiminnasta sekä sähköasemien käytöstä ja kunnossapidosta. Lokakuuhun 2020 saakka ison osan työajastani haukkaa Kangasalan ja Rautaharkon
välisen voimajohtohankkeen projektipäällikkyys.
Miten uusi voimajohto vaikuttaa tamperelaisten elämään?
Yhteistyöllä Elenian ja Fingridin kanssa saadaan Tampereelle rakennettua yksi uusi kantaverkkoyhteys, joka takaa sähkön
käyttövarmuuden myös poikkeustilanteissa. Nykyinen, elinkaarensa ehtoota elävä 70-vuotias voimajohtovanhus on siirtokyvyltään riittämätön. Tuplasti tehokkaampi siirtokyky kantaverkosta on kasvavalle kaupunkiseudulle tervetullut, sillä
Tampereen sisäinen sähköntuotanto on hiipunut jo vuosia.

Valtasuonet vapaaksi!

Miten kaupunkilaiset ovat suhtautuneet johtotöihin?
Varsin hyvin. Olemme pyrkineet tiedottamaan työvaiheista avoimesti ja ahkerasti. Uuden voimajohdon rakentaminen
vanhalle reitille minimoi maankäyttöhaitat.
Riittääkö uuden voimajohdon potku seuraavat 70 vuotta?
Kristallipallosta ei näy kaupungin ja tekniikan kehitys eikä
paikallistuotannon määrän muuttuminen. Ne vaikuttavat
sähkön siirtotarpeeseen. Mutta 50 vuotta on vähimmäistavoite, ja uskon sen kyllä ylittyvän.
Mistä saat virtaa vapaa-aikanasi?
Tampereen Sähköverkko on mainio työnantaja, joten akkuni
latautuvat työaikanakin. CrossFit ja lautailulajit ovat tehokkaita paitsi hajottamaan kropan myös tuulettamaan pään.

UUSI 110 KV VOIMAJOHTO
• Kangasalta Rautaharkkoon
• 16 kilometriä
• 88 voimajohtopylvästä
• 4,5 milj. kiloa betonia perustuksiin
• 600 000 kiloa pylvästerästä
• Valmistuu lokakuussa 2020

Kuusikymmentä vuotta sitten Tampereen kaupungin
kuntasuunnitelmassa linjattiin pysäköinnin suuntaviivoja pitkälle tulevaisuuteen. Oli löydettävä ratkaisu, jossa
ydinkeskusta säilyisi asukkaille ja asioimassa käyville viihtyisänä ja toimivana. Ratkaisuna nähtiin pysäköintitilojen kehä ydinkeskustan eli Satakunnankadun, Rautatienkadun, Ratinansillan ja Hämeenpuiston rajaaman alueen
ympärillä.
Ensimmäinen pysäköintitalo, P-keskusta, avattiin vuonna 1974 juhlatunnelmissa yhdessä Anttilan tavaratalon
kanssa. Aihe kirvoitti eläviä kuvauksia myös Aamulehdessä: ”Kalkkeumat Tampereen liikenteen yhden valta-

suonen, Kauppakadun, seinämiltä on poistettu: ei seiso
auton autoa tientukkona, ja liikenteen, elinnesteen edessä avautuu puhdas väylä”.
Vuosien myötä pysäköintiteknologia on kehittynyt huikeasti. Vielä 1970-luvulla jokaisessa pysäköintitalossa
oli henkilökassa, ja puomi avautui napin painalluksella.
1980-luvulla siirryttiin automaattikassoihin ja keskitettiin
kohteiden asiakaspalvelu samaan valvomoon.
Nykyisin Finnparkin valvomosta Tampereelta operoidaan pysäköintilaitoksia ympäri Suomen. Erilaiset sähköiset järjestelmät ja mobiilipalvelut, kuten Moovy, lisäävät
käyttäjien mukavuutta ja sujuvoittavat pysäköintiä.

→ Lue lisää: bit.ly/voimajohto
Lähde: Pysäköinti hallinnassa – Tampereen Pysäköintitalo 1970–2000. Kuva: E.M. Staf / Vapriikin kuva-arkisto
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy
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