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Vähemmän kiirettä,
enemmän aikaa
Kiitos sujuvien kulkuyhteyksien, Roosa Alatalolla
on nyt enemmän aikaa harrastaa
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Oikeilla raiteilla
ollaan
Roosa Alatalo elää urbaania arkea,
jossa lähijuna näyttelee tärkeää
roolia. Tampereen kaupunkiseudulla rakenteet eivät natise, vaikka
uusia asukkaita tulee noin 90 000
seuraavan parinkymmenen vuoden
aikana.
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Kaukolämpö lämmittää
tulevaisuudessakin
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Intomielistä lajittelua,
herra Bioman

24		 Vesihuollon edelläkävijät
26 Sujuvasti: Uutisia toimivan
arjen kulisseista
30 Pirkanmaan Jätehuollosta,
päivää!
Teemu Saari kärrää tonneittain
biojätettä

HUOMINEN ON NYT

Pirkanmaan Jätehuollon nettisivuilla voi hakea
ohjeita yli 500 jätelajin lajitteluun ja kierrättämiseen. Hakukone kertoo, minne viedään vaikkapa
autonrenkaat, hiekka, kahvinkeitin sekä monet
muut tavarat ja aineet, joista on syystä tai toisesta päästävä eroon. Pirkanmaalaisista tutkitusti lähes kaksi kolmesta lajittelee mahdollisuuksien mukaan kaikki jätteensä ja kolmannes
ne jätteet, joiden jäteastiat ovat helposti saatavilla. Varmimmin kierrätetään paperi, lasipakkaukset, vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet. Vielä
voisimme tsempata biojätteen lajittelussa!

Mene osoitteeseen www.pjhoy.fi
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Kirjoita etusivulla olevaan ”Minkä
jätteen haluat lajitella?” -hakukenttään, mitä olet lajittelemassa.

3

Hakukone kertoo sinulle, mihin
jätelajiin kyseinen lajiteltava
kuuluu, lajitteluohjeet ja paikan,
minne jätteen voi viedä.

22

Saman kuopan äärellä –
Tampereella yhteisurakoissa
on tekemisen meininki

Me, tämän lehden julkaisijat, tuotamme palvelujen ja ratkaisujen verkostoa, jonka varaan sinun ja perheesi on hyvä luoda kestävää, sujuvaa
arkea – nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.
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Minkä jätteen haluat lajitella?

31 Historiaa tekemässä
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PÄÄKIRJOITUS

Mun paikka

Nokian datakeskus, Hatanpään valtatie 30, 6.3.2020 klo 13.13

Kuva: Sami Helenius

Tampereen
kaupunkiseutu
kasvaa vauhdilla
Arvioiden mukaan Tampereen kaupunkiseudun asukkailla on parinkymmenen vuoden päästä noin 90 000 uutta
naapuria – reilusti Porin verran. Arviota siitä, kuinka paljon uusista naapureista oikeasti on porilaisia, ei ole toistaiseksi julkaistu. Tai että tuleeko Porista ”virallisesti”
Tampereen satamakaupunki. Tulevaisuus on varsin
ihmeellistä, ja lähes kaikki mahdollista.
Huikea väkimäärän lisäys luo paineita infrastruktuurille. Ainakin sille, kuinka hyvin sen rakentaminen pysyy
kasvussa mukana. Infran rakentaminen kun ei ole sitä
nopeinta rakentamista. Päätöksissä pitää siis uskaltaa
ennakoida ja arvata rohkeasti tulevaisuutta. Näinhän täälläpäin on tavattu tehdä. Parhaillaan kahdella rintamalla
rakenteilla oleva Keskuspuhdistamo on tästä hyvä esimerkki.
Tampereen kaupunkiseudun sisäinen liikenne kasvaa
kymmenessä vuodessa huomattavasti – puhutaan jopa
40 prosentin kasvusta. Raideliikenne noussee uuteen
kukoistukseen. Ei pelkästään sen tähden, että se pystyy
tehokkaasti liikuttelemaan suuriakin ihmismassoja, vaan
myös siksi, että se on hyvin yhteensopiva vaihtoehto
ilmastotavoitteiden kanssa.
Lähikuntien ja kaupunkien asemanseudut tulevat
muuttumaan asumisen ja palveluiden paikoiksi. Voisi kai
sanoa, että asemanseudut kokevat uuden tulemisen, sillä
sellaisiahan ne alkuaikoina olivat. Ei tarvitse pääkaupunki-
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Kuva: Marjaana Malkamäki

Vihreä ja
viileä
datakeskus
seutua kauemmas mennä, kun tämän seikan voi helposti havaita. Onhan täällä meidänkin kaupunkiseudullamme
tekeillä tähän viittaavia hankkeita. Vai mitä sanotte Tampereen Kannesta tai Lempäälä-talosta? Aseman seutuja
kumpainenkin.
Pertti Suuripää
Päätoimittaja

Nokian palvelinräkkien lämmittämä vesi siirtyy Tampereen Sähkölaitoksen kaukojäähdytysverkkoon ja lämmittää lopulta uimaria
Kalevan uintikeskuksessa. Nokian palvelimet taas saavat viilennystä Nässyn kylmästä. Jarkko Kytömäki, 40, huolehtii siitä, että
Tampereen vihreä ja viileä datakeskus pyörii
vuoden jokaisena päivänä.

→ KAUKOLÄMPÖ TULEE LÄHELTÄ, LUE LISÄÄ S. 16–19.

Ps. Tämän lehden ilmestyessä elämme koronavirustilanteessa, jossa arki ei ole normaalia, sujuvaa. Poikkeustilanteissa on erityisen tärkeää, että yhteiskunnan perustoiminnot, kuten sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto,
hoidetaan luotettavasti. Me tämän lehden julkaisijat olemme varautuneet poikkeustilanteisiin ja teemme kaikkemme sujuvan arjen turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
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Enää neljä kuukautta puistokonserttiin
Tampere Filharmonia, Tampere-talo ja Tampereen Sähkölaitos järjestävät jälleen ilmaiskonsertin elokuussa 2020. Nähdään Sorsapuistossa 8.8.2020!

Yhteistyö toimii
Tampereen kaupunkiseutu toimii hyvin yhteen.
Kuntaliitto selvitti, miten Suomen eri kaupunkiseudut näkevät seutuyhteistyönsä organisoinnin,
tavoitteet ja toimivuuden. Tampereen kaupunkiseutu erottui joukosta kaikin puolin poikkeuksellisen myönteisenä.
Selvityksen mukaan Tampereen kaupunkiseudun yhteistyön organisointi ja resursointi
ovat tarkoituksenmukaisia, ja ne erottuvat positiivisesti muista seuduista. Yhteistyön tavoitteet
ovat kunnianhimoisempia, ja viranhaltija- ja luottamushenkilöyhteistyö on onnistuneempaa kuin
muilla seuduilla.
Erinomaista tulosta selittää muun muassa se,
että Tampereen seudulla yhteistyötä vauhdittaa
ja koordinoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, jonka kaltaista organisaatiota ei muilla
kaupunkiseuduilla ole.

ONKO VAATE, KENKÄ, LAUKKU TAI LAKANA PUHDAS JA EHJÄ?

KYLLÄ

Vie tekstiili kirpputorille,
kierrätyskeskukseen tai
Rinki-ekopisteelle.
Tarkista lähimmän
Rinki-pisteesi sijainti
osoitteessa
kierratys.info.

Vie vaate Nekalaan Nextiili-kierrätyspajaan tai
Jankan tai Lielahden
kierrätyskeskusten tekstiilien keräyspisteelle.
Sieltä tekstiili pääsee
uusiokäyttöön.

2.

Missä kunnossa katto on? Aurinkopaneelit
kestävät jopa kymmeniä vuosia, jolloin myös
niiden alla olevan katon täytyy kestää vähintään yhtä kauan.

3.

Ammattilaisen tekemä asennus on varma valinta. Pirkanmaalla asiassa voi kääntyä esimerkiksi Tampereen Sähkölaitoksen puoleen. Asennuksesta saa kotitalousvähennyksen.

4.

Jos sähköä tulee yli oman tarpeen, sitä voi
myydä sähköyhtiölle takaisin.

5.

Tampereen Sähkölaitoksen sivuilla voi tehdä
etukäteen laskelman omiin tarpeisiin sopivasta
aurinkopaneelijärjestelmästä osoitteessa
laskuri.sahkolaitos.fi.

EI

Myös kierrätysliike
Recci ottaa vastaan
vanhoja vaatteita, kenkiä,
laukkuja ja lakanoita ja
välittää ne uusiokäyttöön.
Tampereella Reccin
keräyspisteet ovat
Lindex-ketjun liikkeissä.

Vie tekstiili sekajäteastiaan, josta se päätyy
Tammervoiman hyötyvoimalaan tuottamaan
lämpöä ja sähköä.

Paimioon rakennetaan tänä vuonna pilottilaitos, jossa poistotekstiileistä aletaan valmistaa kierrätyskuituja.
Myös Pirkanmaan Jätehuolto on mukana hankkeessa.

Vesitiedon lähteellä
Vesi.fi on verkkopalvelu, joka antaa vastauksia veteen liittyviin kysymyksiin. Palvelusta selviää vesistön tila kotikunnassa ja mökkijärvessä tai vaikkapa lumikuorman tilanne. Sivustolla kerrotaan myös, miten selvität kaivoveden laadun ja mistä hanavesi tulee. Palvelua ylläpitävät Suomen
ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos sekä ELY-keskukset.
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Varmista, että tontille ja katolle paistaa kunnolla aurinko. Parhaiten sähköä saa kerättyä silloin, kun katon lappeen suunta on etelään.

Haluatko lähettää
jutusta linkin
kaverille?
Lue 2030-lehden jutut
verkossa osoitteessa
→ 2030-lehti.fi

Moovy-sovelluksen käyttöönotto
on säästänyt

350 000

paperista pysäköintilipuketta

Mitä tarkoittaa osallistuva
budjetointi?
”Osallistuva budjetointi on menetelmä, jossa kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, miten kunnan
osoittama rahasumma käytetään."

Kuva: Jari Koha

Miten voin kierrättää vanhat vaatteeni hyötykäyttöön?

1.

Y KS I L AU S E

Viisi vinkkiä aurinkopaneeleita hankkivalle

Projektisuunnittelija
Jari Mäkäläinen
Tampereen kaupunki
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Vähemmän kiirettä
– enemmän aikaa
Kiivas kaupunkikehitys tarjoaa yllättäviä
iloja. Roosa Alatalo ennättää lähijunalla
Nokialta työpaikalleen Tampereen keskustaan
nykyisin lähes vartissa. Junien odottelemisen
sijasta hän nauttii kiireettömistä
aamuista ja ulkoilusta.
Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Emil Bobyrev ja Laura Vanzo, Visit Tampere
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ostan kupin kahvia, kuuntelen äänikirjoja tai musiikkia ja
kotimatkalla kuvapäivitän työpaikan somea.
Alatalo hyppää junan vietäväksi usein myös vapaa-ajallaan. Asiointiin ja ystävien tapaamiseen vuorot passaavat, mutta elokuviin ja konsertteihin on mentävä omalla autolla.
– Viimeinen juna lähtee Tampereelta jo iltakymmeneltä. Varsinkin viikonloppuisin ja kesäaikaan saattaisi yksi
myöhäisvuoro olla ihan suosittu, Alatalo vinkkaa.

Seutukehitystä yli kuntarajojen

Roosa Alatalo toivoo lähijunailuun innostavan ilmaisen liityntäpysäköinnin säilyvän Nokian asemalla alueen uudistustöiden jälkeenkin.

M

uutama kuukausi sitten nokialaistuneen
Roosa Alatalon vuorokausiin Nokian ja
Tampereen välinen, joulukuussa 2019 alkanut lähijunapilotti tupsautti mukavasti lisäaikaa. Lähijunan tiheämmistä vuoroista on hyötyä erityisesti työpäivän jälkeen, sillä aiemmin Porin junalla
kulkeminen tiesi usein tunninkin odottelua. Luonnonrauhaisasta Harjuniitystä rivitalokodin avopuolisonsa kanssa ostanut Alatalo matkaa nyt junalla työpaikalleen Tampereen Stockmannille lähes samassa ajassa kuin ennen

Hauskaa
työpäivää!

Hyvässä kaupunkisuunnittelussa moni seikka kiertyy
kestävyys-sanan ympärille.

– Rakennamme kestävään asumiseen, liikkumiseen,
elämiseen ja arjen sujuvuuteen pohjautuvaa eurooppalaista kaupunkiseutua. Sellaista toimintaympäristöä, jossa
osaajat viihtyvät ja johon yritykset tulevat osaajien perässä, kertoo seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.
Hiilineutraaliustavoitetta lähestytään panostamalla
joukkoliikenteeseen ja kestävään liikkumiseen.
– Näissä olemme saaneet myös nopeimmin tuloksia
aikaan. Uutta asutusta suunnataan joukkoliikennevyöhykkeille ja keskuksiin, Kuusela sanoo.

06:00

07:30

08:45

09:36

09:51

11:00

Herätys

Mies lähtee autolla töihin

Reippailu kohti Nokian asemaa

InterCity 465
Pori–Tampere-juna

Tampere!

Työt alkavat

Kahvit nassuun ja
koiran kanssa lenkille
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kävellen Hämeenpuiston kodista. Bussilla matka kestäisi
lähes tunnin.
Uuden kodin hankinnassa hyvä julkinen liikenne oli kriteeristön piikkipaikalla asunnon hinnan ja asumisviihtyisyyden kanssa. Työmatkoista herunut lisäaika uppoaa virkistäytymiseen ja kiireettömiin aamuihin. Elämänlaadun
kohentumisesta pääsee osalliseksi myös pidentyneistä
lenkeistä nauttiva 10-vuotias Oskari-corgi.
– Vaikka matka vilahtaakin nopeasti, ehdin sen aikana
rentoutua ja siirtää ajatukset paikasta toiseen. Aamuisin

Tampereen kaupunkiseudulla rakenteet eivät natise, vaikka alueen arvioidaan kasvavan noin 90 000 asukkaalla
vuoteen 2040 mennessä. 480 000 asukkaan metropoli
on arvannut asettua jo hyvissä ajoin sananmukaisesti raiteilleen, eli laittanut joukkoliikenteensä reilaan raitiotien,
lähi- ja taajamajunien sekä bussien yhdistelmällä – kävely- ja pyöräilyverkostoja unohtamatta. Kahdeksan vahvaa
kuntakeskusta voimistuvat liikenteen solmupisteinä niissä
lisääntyvien palvelujen, työpaikkojen ja kotien myötä.
Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä kuulostaa vähintäänkin tyytyväiseltä kuvaillessaan Tampereen ja ympäryskuntien kauaskatseista ja aikaansaavaa yhteistyötä, jossa on esimerkin
aineksia muulle Suomelle.
– Hallitun laajenemisen takeeksi seudun kunnat ovat
sopineet viisaasti ja etupainotteisesti esimerkiksi joukkoliikennesatsauksista ja kaikkia hyödyttävistä investoinneista yli kuntarajojen. Elinkeinot, palvelut ja yhdyskuntarakenne edellyttävät asioiden tarkastelua oman kunnan
rajoja laajemmasta näkökulmasta, Nurminen sanoo.
Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää on kehitetty jo kymmenen vuoden ajan satsaamalla runkolinjastoihin ja seudulliseen joukkoliikenteeseen. Samaan aikaan
kunnissa on kehitetty keskustoja, tiivistetty maankäyttöä
ja valettu pohjaa esimerkiksi lähijunapilotille sekä suunniteltu ratikan jatkoja sinne, mihin lähijunayhteyksiä ei ole.
Hyvässä kaupunkisuunnittelussa moni seikka kiertyy
kestävyys-sanan ympärille.

Luureihin joku hyvä
äänikirja tai podcast

Kahvia!

Herkkulounas työkaverin
kanssa
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Lähteet: Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Digi- ja väestötietovirasto 2020

Kehitettävät asuin- ja työpaikka-alueet
Lähijunaliikenne
Taajamajunaliikenne
Raitiotie

Vesilahti

→

Lempäälä

Naapurit pulskistuvat Tampereen rinnalla
Viime vuosina asukasmäärän voimakas kasvu on näkynyt
erityisesti Tampereella. Tulevaisuudessa paremmin saavutettavat naapurikunnat voivat ahmia nykyistä suuremman
osan väkeä nauttimaan Roosa Alatalon perheen tavoin
edullisemmasta ja väljemmästä asumisesta viihtyisässä
ympäristössä, kattavien palvelujen äärellä.
Nopea raideyhteys Tampereelle luo potentiaalia esimerkiksi Nokian asemanseudun ja koko keskusta-alueen
kasvulle.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma on hyväksytty kuntien
valtuustoissa 2015, minkä jälkeen
muun muassa raitiotien linjauksiin
on tullut muutoksia.

– Uuden keskustavision yhtenä päätavoitteena on
keskustan väkimäärän kasvattaminen noin 5 000 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmissa painottuu muun muassa saavutettavuus eri kulkumuodoilla,
kertoo Nokian kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.
Nokian visiossa asemanseutu toimii luovien alojen ja
kehittyvien osaamisalojen, palveluiden sekä asumisen
keskittymänä. Alue rakentuu radan varteen ja matkakeskuksen yhteyteen asema-aukion ympärille.

19:00

20:07

20:21

Työpäivä päättyy

Pendolino 179 kohti Nokiaa

Nokian asema

Vaatteiden vaihto, välipala ja
somekanavien tsekkaus.

Luureissa musaa

Mies tulee autolla vastaan.
Ruokaostoksille!
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Kuva: Arto Jalonen

Tampereen
kaupunkiseutu
2040

TAMPEREEN JA KEHYSKUNTIEN
ASUNTORAKENTAMISEN TAVOITTEET JA TOTEUMA

Ylöjärvi

• Vuosina 2016–2019 Tampereen kaupunkiseudun kunnat sopivat valtion kanssa
vuositasolla vähintään 3 160 asunnon
rakentamisesta.
• Käytännössä tavoite on aina ylitetty.
Paras toteuma oli vuonna 2019, jolloin
uusia asuntoja valmistui 5 485 kappaletta.
Näistä 82 % nousi keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle.
• Viimeisten neljän vuoden aikana seudun
kuntiin on valmistunut yhteensä 17 475
asuntoa.
• Rakennesuunnitelmassa 2040 seuraavan
kymmenen vuoden aikainen rakentamisarvio on noin 33 500 asuntoa.

Onko kotikunnalla väliä?
Päivi Nurmisen mukaan nyt mennään rytinällä kohti
hyvien sijaintien kerrostalovaltaista asumista, kunnan
kylttiä vilkuilematta. Ennen Tampereen naapurikunnat
laajenivat keskustoista reunoihinsa päin, nyt kurssi on
kohti Tamperetta. Kuntien rajaseutujen tyhjät alueet
rakennetaan yhteistuumin umpeen.
– Tästä hyvä esimerkki on Kangasalan ja Tampereen
rajalle rakentuva yli 10 000 asukkaan Ojala-Lamminrahkan alue, jossa kunnat ovat yhdessä sopineet niin rakennusprojekteista kuin palveluista, Kaisu Kuusela sanoo. ■

Ilmastonmuutos on tuupannut kaupunkisuunnittelun risteykseen, josta puuttuu kyltti hiilineutraaliin kaupunkiin.
Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun professori Panu Lehtovuori Tampereen yliopistosta
linjaa, että oleellista on välttää purkamista ja
turhaa uutta rakentamista.
– Uudishankkeissa on iso rakentamisaikainen hiilipiikki ja siksi pitkä ”takaisinmaksuaika”.
On tärkeää varmistaa uudishankkeiden hiilineutraalius ja todellinen kestävyys pitkälle tulevaisuuteen. Olemassa olevan kaupunkirakenteen järkevällä uusiokäytöllä, tehokkaan raideliikenteen ja
tiiviin maankäytön yhteensovittamisella, energiatehokkailla rakennuksilla ja liikennevälineillä sekä
fiksuilla energia- ja kierrätysratkaisuilla päästään
jo pitkälle.
Lehtovuori pitää nopeiden ratojen myötä
lisääntyvää vihreää junaliikennettä hyvänä, mutta
muistuttaa, etteivät radat toimi tyhjiössä.
– Ne vaativat suuria muutoksia asemapaikkojen kaupunkirakenteeseen ja paikallisliikenteeseen. Nopeat radat myös sivuuttavat pieniä
paikkakuntia. Ilmastonäkökulmasta rakentamisten hiilipiikit jopa kyseenalaistavat uusien ratojen
mielekkyyden.
Millainen rooli liikennesuunnittelulla on seutuistumiskehityksessä? Lehtovuoren mukaan
Tampereen keskusta ja ratikkavyöhyke saavat paljon lisäpainoa.
– Mutta seutu kasvaa laajemminkin, joskin melko hitaasti ja epätasaisesti. Pirkkala, Lempäälä ja
Kangasala menestyvät. Nokialla on paljon hyviä
mahdollisuuksia. Toimiva lähijuna voi liittää sen
näppärästi raideliikenteen varaan rakentuvaan
kaupunkiseutuun, mutta radan ja aseman merkitystä ei pidä yliarvioida.
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PUNAINEN

VIIVA

Pesäpallon ammattilainen Juha Niemi puhkuu
näytön paikkaa Kaupin uudella stadionilla.
Teksti: Tiina Laaninen / Kuva: Emil Bobyrev

Hyvät läpilyöntimahdollisuudet joka puolella. Se oli pesäpalloilija Juha Niemen ensiajatus, kun hän pääsi tammikuussa tutustumaan Tampereen uuteen pesäpallokenttään Kaupissa. Kovia lyöntejä onkin lupa odottaa, sillä
Niemi kuuluu siihen harvinaiseen pesäpalloilijoiden joukkoon, joka on lyönyt yli 1 000 juoksua miesten superpesiksen runkosarjassa.
Vielä toistaiseksi Niemi suuntaa töidensä jälkeen
Kauppia useammin Varalan Urheiluopistolle, jossa Manse
PP:n joukkue harjoittelee huhtikuun loppupuolelle saakka
lähes päivittäin. Tai ainakin harjoitteli, ennen kuin koronavirus ilmaantui haastamaan treenirutiineja.
– Muutin Tampereelle Joensuusta joulukuun alussa ja
kaupunki alkaa tulla hiljalleen tutuksi, Niemi sanoo.
Suunnatessaan työpaikaltaan Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksesta Varalaan hän joutuu silti toisinaan
miettimään, minne päin mistäkin risteyksestä kaartaa,
sillä liikennejärjestelyt vaihtuvat tiuhaan etenkin Hatanpään alueella.
– Tampereen kasvu on helppo aistia, niin paljon työmaita keskustassa on. Odotan jo, kuinka hieno esimerkiksi kansiareenasta tulee.
Nykyiseen jäähalliin Niemi kertoo jo tutustuneensa.
Tapparan tai Ilveksen fania hänestä ei silti ainakaan vielä ole tullut, vaan ainakin toistaiseksi Niemi tunnustautuu
Oulun Kärppien kannattajaksi.

televa asia oli myös se, että ammattimaisen urheilun rinnalle löytyi Tampereelta työpaikka, jossa esimerkiksi
työajat joustavat pesäpallon mukaan.
– Täällä pääsen pelaamaan monen junioriaikaisen pelikaverini kanssa. Lisäksi uskon kokemukseni auttavan joukkuetta, jossa on paljon superpesiksen ensikertalaisia.
Niemi sanoo joukkueen tavoitteen olevan selvä: se
haluaa olla kahdeksan parhaan joukossa. Yhden haasteen
Niemi heittää kaikille tamperelaisille, kunhan vallitsevat
poikkeusolot päättyvät.
– Täällä on nähty pääsarjatason miesten pesäpalloa
viimeksi 27 vuotta sitten. Nyt, kun sarjanousu on totta,
toivon, että saamme peleihin paljon yleisöä kannustamaan meitä. ■

Pyynikinrinne

Ratina

Juha Niemen arjen
punainen viiva
Hatanpää
Pyhäjärvi

Kaikki kannustamaan

Kyä
lähtee!

Kun Juha Niemen liikuntapaikkamestarin aamuvuoro Pirkkalassa on ohi, hän kaartaa autollaan tavallisesti Hatanpään, Ratinan ja Pyynikin kautta Varalaan treenaamaan.
– Ajan monta kertaa viikossa Pyynikin ohi. Maisemat
ovat hienot, ja aion viimeistään kesällä tutustua alueeseen
enemmän kävellen. Pyynikin kuuluisat rappuset olen jo
löytänyt, mutta ainakaan vielä en ole niitä juossut ylös.
Mikä menestyneen pesäpalloilijan sai houkuteltua
Tampereelle? Joensuun Mailaa vuodet 2013−2019 edustanut Niemi sanoo hamuavansa uusia haasteita. Houkut-

Härmälä

Juha Niemi

KOLME ASIAA, JOISTA LUOVUN:
Jokeritykki JUHA NIEMI, 31, on tehnyt kahden vuoden sopimuksen miesten pääsarjaan viime syksynä nousseen Manse
PP:n kanssa. Alkuperäisen sarjaohjelman mukaan joukkueen ensimmäinen kotipeli piti pelata Tampereen uudella pesäpallokentällä Kaupissa Koskenkorvan Urheilijoita vastaan toukokuussa. Tämän lehden mennessä painoon Pesäpalloliitto
oli tiedottanut kotimaan superpesiskauden alkavan koronaviruksesta johtuen vasta kesäkuun alussa.

1.

Tabletin käyttö iltaisin sängyssä: tabletointi lyhentää
yöuntani ja heikentää unen
laatua.
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2.

Valmisruoat. Itse tehden
ruoasta saa maistuvampaa,
edullisempaa ja ravitsevampaa.

3.

Sähköpotkulauta on kätevä
töissä, mutta toisinaan nappaan sen liian helposti sen
sijaan, että kävelisin.

15

PUHTAAMPI

HUOMINEN

Kiinanmuurissa asuvat
Milla Törmä ja Olli Virtanen
osaavat antaa arvoa vaivattomalle ja varmalle kaukolämmölle. Häiriöitä ei ole
ollut edes läheisen ratikkatyömaan aikana.

Kaukolämpö
on vauhdilla
vihertyvä,
huoleton
ratkaisu

NAISTENLAHTI 3
NSL3 Biovoimalaitos

– Onhan se helpoin ja varmin,
toteavat Milla Törmä ja Olli
Virtanen. Myös kaukolämmön
paikallisuus ja ilmastoystävällisyys saavat heiltä kiitosta.
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Kestävä
Tampere 2030

Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Marjaana Malkamäki

Milla ja Olli katselevat asuinympäristöään Kiinanmuurin
ikkunoista. Se on 1960-lukulainen miljöö – ja samalta
aikakaudelta on kaukolämpökin. Kaukolämpö syntyi kaupungistumisen myötä 1960-luvulla. Siihen saakka asukkaat hoitivat lämmityksen omilla uuneillaan. Näin tehtiin
aluksi myös Tampereen Kalevassa, Kiinanmuurin korttelin viidessä vuosina 1955–60 rakennetussa taloyhtiössä.
Lämmittäjä-talonmiesten ympärivuorokautinen koksin lappaminen vaihtui 1960-luvun puolivälissä raskaan polttoöljyn polttamiseen, mutta 1970-luvulla öljykriisi sai kaukolämpöön liittymisen näyttämään varsin houkuttelevalta.
Aluksi vanhaan kattilahuoneeseen asennettu iso lämmönvaihdin jakoi kaukolämpöä kaikille pihapiirin taloille. Vuonna 2002 taloyhtiöt liitettiin kaukolämpöön omina yhtiöinään.

Kaupunkikuva 1 009 101

• Kaukolämpöä ja sähköä tuottava yhteistuotantolaitos.
• Korvaa nykyisen Naistenlahti 2 -voimalaitosyksikön.
• Uusi CFB-kiertoleijukattila on 9 prosenttia
vanhaa kattilaa suurempi.
• Mahdollistaa 100-prosenttisesti puun ja
muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön.
• Pienentää savukaasupäästöjä.
• Voimalaitoksen sisäinen jäähdytysjärjestelmä
hyödyntää prosessien hukkalämpöä.
• Investointibudjetti noin 160 miljoonaa euroa.

• Tampereen kaupunki on asettanut
tavoitteekseen olla hiilineutraali
vuonna 2030.
• Tavoitteeseen päästään yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien,
yritysten ja asukkaiden kanssa.
• Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikkö on
yksi hankkeista, jotka vauhdittavat
tavoitteen toteutumista.
→ Lue lisää: tampere.fi

→
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KESTÄVÄSTI
– Taloyhtiö- ja asuntokohtainen lämpötilan säätömahdollisuus pienensi hukkalämmön määrää ja toisaalta
lämmityskuluja, kuvailee Kalevankartano 1:n hallituksen
puheenjohtaja Milla Törmä.

Kaukolämpö hybridienkin pohjana
Nykyisin kiinteistön- ja jätehuollosta vastaa Kiinanmuurin taloyhtiöiden perustama Tasalämpö Oy, joka omistaa
korttelissa Sammonkadun varrella olevat liikehuoneistot.
– Keskustelemme tänne soveltuvista lämmitysmuodoista aika ajoin. Viiden vuoden sisällä puntaroimme maalämmön tai aurinkopaneelien hankkimista kaukolämmön rinnalle, kertoo Tasalämmön hallituksen jäsen Olli Virtanen.
– Liikesiipemme tarjoaa oivan mahdollisuuden uuden
lämmitysmuodon pilotointiin. Hyvien kokemusten myötä
se olisi sitten kätevä laajentaa taloyhtiöihin joko yhtiökohtaisesti tai yhteisesti. Hybridiratkaisua puoltaisi kustannussäästöjen lisäksi huoltovarmuus, Virtanen jatkaa.
Hybridiratkaisulla tarkoitetaan kahden tai useamman
lämmitysmuodon vuorottelua esimerkiksi vuoden- tai
vuorokaudenajan mukaisesti.

Puolivälin rajapyykki saavutettu
Kiinanmuurin taloyhtiöiden pannuhuoneessa ei 1960-luvulla
näyttänyt tältä. Milla Törmä ja Olli Virtanen muistelevat
lämmönjakohuoneessa neljän huoltomiehen hoitaneen
tuolloin lämmitystä kolmella isolla hiilikattilalla.

Tampereen Sähkölaitos on laittanut töpinäksi vähentääkseen tuotantonsa hiilidioksipäästöjä 95 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa 90
prosenttiin. Puolivälin rajapyykki on jo saavutettu, ja

TAMPERELAINEN KAUKOLÄMPÖ ON
...luotettava, huoleton
lämmitysmuoto

...ympäristöystävällistä
ja uusiutuvaa

• Takaa tasaisen huonelämpötilan ja
lämpimän veden riittävyyden.
• Jakeluverkkoon on helppo liittyä.
• Kaukolämpöyhtiö sitoutuu huolehtimaan lämmitysratkaisusta koko
kiinteistön elinkaaren ajan.

• Se tuotetaan ympäristöystävällisesti – ja pian lähes kokonaan
uusiutuvilla polttoaineilla.
• Kaukolämpöyhtiö hoitaa käytännössä hiilijalanjäljen pienentämisen
kaukolämpöasukkaiden puolesta.
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...hintakehitykseltään vakaata
• Kaukolämpö on hinnaltaan vakaata.
• Työllistää paikallisesti.
• Matalat perustamiskustannukset.

tahtia kiihdyttää vuoden 2022 lopussa valmistuva Naistenlahti 3 -voimalaitos, jossa sähköä
ja lämpöä on mahdollista tuottaa 100-prosenttisesti biopolttoaineilla.
Lämmitysmarkkinoilla on nyt poikkeuksellista vilskettä. Siksi kaukolämpöalallakin mietitään hehkulangat punaisina ilmastoystävällisiä
tuotantotapoja ja mahdollisimman energiatehokkaita palveluja.

Biolämpöä Naistenlahdesta
Naistenlahden voimalaitoksen tontilla alkaa
tulevana kesänä tapahtua, kun käyttöikänsä
ehtoopuolta elävä kaukolämpöverkon solmukohta saneerataan vuosien 2020–2022 aikana tulevaisuuden tarpeisiin.
– Uuden Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön
kiertoleijukattilalla tulemme alittamaan tiukentuneet päästöraja-arvot sekä käyttämään monipuolisesti ja joustavasti erilaisia polttoaineita,
kertoo Tampereen Sähkölaitoksen strategisten
hankkeiden johtaja Antti-Jussi Halminen.
Puuperäisten biomassojen ja muiden erilaisten uusiutuvien biopolttoaineiden käyttö lisääntyy uuden voimalaitosyksikön myötä
merkittävästi.
– Samalla parannamme toimitusvarmuutta
entisestään, Halminen sanoo.
Vielä muutaman vuoden ajan Naistenlahdessa palaa puun ja turpeen sekoitus. Turpeen antaessa puulle tietä vahvistuu paikallisen Lähisähkön ja Lähilämmön tuotanto.
Halminen korostaa kaukolämpötuotantoon
käytettävän kiinteän polttoaineen olevan jo
nyt paikallista. Muutokset Naistenlahdessa
tukevat siten myös maakunnan työllisyyttä ja
elinkeinoja.

Hinta vakaana vuodesta 2013
Tamperelaisten kaukolämmön hinta ei ole hievahtanutkaan sitten vuoden 2013. Tämä on
saattanut jäädä monelta asiakkaalta huomaamatta lämmityskustannusten kätkeytyessä
vuokriin ja vastikkeisiin.
– Polttoainevalinnoilla pystymme jatkossakin pitämään hinnan vakaana ja kaukolämmön
kilpailukykyisenä. Onnistuimme tekemään
energiakäänteen ja panostamaan uusiutuviin
energialähteisiin juuri oikeaan aikaan, AnttiJussi Halminen summaa tyytyväisenä. ■

Kuva: Laura Vesa

→

Jussi Laitinen on Tampereen
Sähkölaitoksen toimitusjohtaja

Yhdessä
suihkuun!
Vastuullisuus on muotisana, joka tulee päivittäin esiin
keskusteluissa. On kiintiöitä, vastuullisia kesäduuneja,
vastuullista sijoittamista ja jopa vastuullisuuden lumevaikutusta. On nimittäin tutkittu, että luomuna tarjoiltu
ruoka maistui koehenkilöistä paremmalta kuin ei-luomuna tarjoiltu, vaikka luomu ei todellisuudessa ollutkaan luomua.
Tampereen Sähkölaitoksella vastuullisuus on meissä sisäänrakennettuna. Nyt, kun Naistenlahti 3 -voimalaitosta suunnitellaan ja sen mitoitusta harkitaan, on
asiakkaiden tarpeiden lisäksi otettava huomioon myös
polttoainevalinnat ja se, miten tuemme paikallista työllisyyttä Pirkanmaan mittakaavassa. Paikalliset ihmiset
niin sanotussa puuketjussa ovat ensiarvoisen tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Puuta ei tuoda Kiinasta
pikkupaketeissa, vaan 100 kilometrin säteellä Tampereelta. Se on paitsi vastuuta ympäristöstä, myös vastuuta ihmisten hyvinvoinnista.
Hyvinvoinnista ei kyllä voi puhua sen johtosolmun
yhteydessä, joka minulla on, kun lataan hybridiautoani.
Lataus- ja pihavalojohtojen risteyskohtaa purkaessani
olen miettinyt, miten kätevää olisi, jos meidänkin taloyhtiössämme olisi palvelu, jossa jokainen asukas voisi
valita tarvitsemansa tolpan. Yksi tarvitsee lämmitystä,
toinen latausta, kolmas harkitsee juuri sähköauton
ostamista. Jokainen maksaisi oman käyttönsä mukaan.
Uskon, että kun latauspalvelun joustavuus ja helppous
huomataan, ihmiset uskaltavat tehdä vastuullisia valintoja autokaupassakin.
On huolestuttavaa lukea, miten ilmastoahdistus painaa niin nuoria kuin vanhojakin. Itse uskon, että elämänilo ja tulevaisuudenusko ovat hedelmällisempiä lähtökohtia ratkaista ongelmia. Mutta miten asiaa lähestyisi positiivisesta kulmasta? Saksassa näin joskus kyltin,
jossa vapaasti suomennettuna luki: ”Ehkäiskää ilmastonmuutosta, käykää yhdessä suihkussa.”
Onneksi tulee kesä ja pääsemme lähijärville uimaan!
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VERKOSTONI

KULMILL A

Janne Viitaniemi
”Janne käsikirjoittaa
esitykset sekä säveltää
ja sanoittaa kappaleet.”

Teksti: Mari Vehmanen / Kuva: Laura Vesa

”Banaanisi kuori on
polttoainetta, biokaasuautoon tuo painetta.”
Jo yli tuhat lasta ympäri Pirkanmaata on
tänä lukuvuonna perehtynyt lajittelemisen saloihin yhdessä supersankari Biomanin kanssa. Janne Viitaniemen ja
Antti Kerosuon esitys on kouluissa
erittäin kysytty.
− Jani-poika kyllästyy isänsä sähläämiseen jätteiden kanssa ja muuttuu Biomaniksi, Kerosuo kertoo hahmostaan.
Puolituntisen esityksen aikana opetellaan esimerkiksi ruokahävikin vähentämistä ja mietitään, mistä biopolttoaine syntyy.
− Roskien lajitteleminen on useimmille lapsille valmiiksi tuttua kotoa ja koulusta. Mutta sitä on monen vaikea uskoa,
että jäteauto voisi ihan oikeasti kulkea
niillä banaaninkuorilla, Kerosuo sanoo.
Kaksikko on toteuttanut lapsille suunnattua musiikkiteatteria jo useiden vuosien ajan. Pienille koululaisille esiintymisessä parasta on Kerosuon mielestä
välitön ja vilpitön palaute.
→ Lue lisää: www.pjhoy.fi/bioman
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Pirkanmaan
Jätehuolto

Koulut
”Koulun tarvitsee vain tarjota sopiva tila esitystä varten.
Bioman on suunnattu erityisesti
eka- ja tokaluokkalaisille, mutta
yleisössä viihtyvät isommatkin koululaiset ja
eskarilaiset.”

”Yhtiö toimii tilaajana ja
tarjoaa esityksen
maksutta kouluille.”

Opettajat
Lapset
”On aina yhtä hauskaa,
kun lapset tulevat koulun
pihassa kyselemään, oletko
sinä se Bioman. Mutta eihän
kukaan aito supersankari paljasta henkilöllisyyttään.”

Vanhemmat
”Ei kannata kotona ihmetellä,
jos lapset yhtäkkiä lajittelevat
intomielisesti ja hyppivät pitkissä kalsareissa. Bioman on
luultavasti vieraillut heidän koulullaan.”

”Moni opettaja on kiittänyt,
että tiiviiseen esitykseen mahtuu
enemmän asioita kuin usean viikon ympäristöopin tunteihin. Tarkoitus on, että Biomanin touhuihin voidaan palata luokassa
yhdessä.”

Kuva: Marianne Luoma

Bioman –
kalsarimies
paikalla!

Meiju Mertanen toimii koordinaattorina
Tampereen kaupungin kulttuuripalveluissa
Hiedanrannan kulttuurin edistämiseksi.

Hiedanrannassa
tavattu
maagillista
yhteistyötä
Kävin Hiedanrannassa ensimmäisen kerran syyskuussa 2016. Silloin järjestetty Maagillinen teatteri tarjoili kokemuksia eri aisteille hämyisässä Lielahden kartanon ympäristössä. Olin vaikuttunut: kuinka tällaiselle
alueelle pääsee toimimaan?
Seuraavana vuonna olin mukana työryhmässä, joka
järjesti samalla alueella Tampere Underground Juhannuksen. Uuden, vaihtoehtoisen, kaikille avoimen ja
ilmaisen kaupunkijuhannuksen. Vapaaehtoisvoimin
tuotetun tapahtuman ilmapiiri oli solidaarinen järjestäjien, esiintyjien ja yleisön kesken.
Sama henki elää Hiedanrannassa edelleen aktiivisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden ja kävijöiden
arjessa. Hiedanrannan Pajalla käsityöläiset ja taiteilijat
lounastavat yhdessä, ohikulkijat voivat piipahtaa
heidän puodissaan, Kartanokahvila Mielihyvin tarjoilee
kahvit ja herkut lempeiden hymyjen kera, ja Galleria
Muuntotilassa saa rauhoittua lueskelemaan omakustanteita ja zinejä nykytaiteen ympäröimänä.
Katutaidepuistossa taivaisiin kohoavat muraalit
herättävät ihastusta, ja skeittihalli kokoaa yhteen niin
nuoret kuin aikuisetkin harrastajat ja ammattilaiset.
Lisäksi Lielahden kartanolla, kulttuuritila Kuivaamolla ja
yhteisön voimin rakennetulla saunalla järjestetään erilaisia tapahtumia sekä harrastustoimintaa musiikin ja
sirkuksen aloilla. Ja mikä parasta: kuka tahansa kaupunkilainen voi edelleen osallistua tapahtumien ja toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Toimiminen alueella ei kuitenkaan ole aina mutkatonta. Vanhan Lielahden sellutehtaan ympärille kehitetään älykästä kaupunginosaa. Miten jo luotua yhteisöllisyyttä ja kulttuuritoimintaa pystytään pitämään yllä
kaupunginosan rakentuessa?
Luodaan luottamus ja käytännöt rakentamisen rinnalle yhdessä. Aikamme tarvitsee tätä enemmän kuin
koskaan.
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ETURIVISSÄ

Tampereen Veden verkostopäällikkö Pekka Laakkosen (vas.),
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n projektipäällikkö
Ari-Matti Ilkan ja Tampereen Sähköverkon suunnittelupäällikkö
Kari Tappuran mukaan Tampere on yhteisurakoinnissa suurten
kaupunkien kärkeä.

Yhteinen urakka on kaikkien etu
Yhteisurakoinnin tavoitteena on kustannustehokkuus. On kaikkien
etu, että teitä ei kaiveta auki vähän väliä. Ja kun kaivetaan,
hoidetaan kuntoon samalla useammat putket ja johdot.

VIINIKANLAHDEN
YHTEISURAKOINTI
2017

Teksti: Tiina Laaninen / Kuva: Emil Bobyrev

Suunnittelu ja aikataulutus
vuoden 2017 aikana.
2018

2019

Hankkeen käytännön
urakoinnit alkoivat 2019 ja
jatkuvat 2020.

2020

2021

2022

Kun yhteisurakointi on
valmis, jätevedenpumppaamon rakentaminen alkaa
vuoden 2021.

Tampereen Veden verkostopäällikkö Pekka Laakkosen
mukaan yhteisurakointiin ovat siirtymässä monet isoimmista kaupungeista Suomessa, ja Tampere kulkee tämän
kehityksen etunenässä. Erityisesti suunnitteluun on kuitenkin varattava paljon aikaa, sillä jokaisella toimijalla on
oma budjettinsa.
– Tampereella yhteistyö eri toimijoiden välillä on
hyvää, ja meillä on halu oppia toinen toisiltamme,
Laakkonen kiittää.

Valmetinkatu poikki heinäkuussa

Tampereen Viinikanlahdessa rakennetaan jätevesien siirtoviemäreitä. Työt liittyvät Sulkavuoreen rakennettavaan
uuteen jäteveden keskuspuhdistamoon. Kun nykyinen
puhdistamo suljetaan 2024, jätevedet johdetaan Viinikanlahden pumppaamolta paineviemäreillä Vihilahteen ja
sieltä edelleen tunnelia pitkin Sulkavuoren keskuspuhdistamoon käsiteltäviksi. Uuden jätevedenpuhdistamon valmistumisen jälkeen nykyinen puhdistamo puretaan ja sen
tilalle rakennetaan Viinikanlahden uusi asuinalue.
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– Rakennamme kaksi 1 000 millimetrin halkaisijan paineviemäriä. Samalla uusitaan ja rakennetaan muuta kunnallistekniikkaa. Samaan kaivantoon paineviemäreiden
kanssa sijoitetaan myös Tampereen Sähkölaitoksen ja
Tampereen Veden kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja käyttövesiputkia sekä sähköjohtoja, kertoo siirtoviemärihankkeen projektipäällikkö Marko Männynsalo Tampereen
Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

Huolellista suunnittelua
Tampereen Sähköverkko Oy:n suunnittelupäällikkö Kari
Tappuran mukaan yhteisurakointi vaatii erityisen huolellista suunnittelua.
– Nyt tehtävässä työssä on huomioitu kasvavan kaupungin tarpeet esimerkiksi niin, että rakennettavan kunnallistekniikan sijainti mahdollistaa tulevaisuudessa Viinikanlahden uuden asuinalueen rakentumisen, Tappura
toteaa.

Kaupunkilaisille kaivuutyöt näkyvät kesällä etenkin Nuolialantien alueella. Nuolialantien ja Valmetinkadun risteyksen työt on aikataulutettu heinäkuulle, jolloin liikenne on
vähäisempää kuin muulloin kesällä.
– Valmetinkatu katkaistaan joksikin aikaa kokonaan ja
bussipysäkit siirretään väliaikaisesti, Männynsalo sanoo.
Hän kertoo, että ennen jokaisen siirtoviemärihankkeen
urakan aloittamista alueen asukkaille ja yrityksille järjestetään tiedotustilaisuus. Tiedotuksessa hyödynnetään myös
bussien infotauluja. Ajantasaista tietoa päivitetään myös
someen ja keskuspuhdistamo.fi-verkkosivuille viikoittain. ■
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Eliksiiriä
kaikille
meille!
Tampere kasvaa
vuosittain noin 3 000
asukkaalla. Tampereen
Vesi pitää huolta,
että raikasta vettä
riittää kaikille.
Muualla maailmassa
juomakelpoinen vesi
ei ole itsestäänselvyys.

Tampereen Vesi käyttää

14 miljoonaa

uuden vesi- ja viemäriverkoston
rakentamiseen joka vuosi.

Teksti: Tiina Laaninen / Kuva: Laura Vesa

Hervannassa asuva Hamida Sido arvostaa sitä, että juomakelpoista vettä saa Suomessa suoraan keittiön hanasta. Syyriasta kotoisin oleva Sido kertoo, että esimerkiksi
hänen Turkissa ja Libanonissa asuvat ystävänsä joutuvat
ostamaan juomaveden kaupasta.
– Myös se on upeaa, että täällä ei suihkussa käydessään tarvitse miettiä, riittääkö lämmin vesi.
Tampereen Seurakuntien Marhaban-keskuksessa työkokeilussa oleva Sido sanoo toimivan vesihuollon tuovan
helppoutta arkeen.
– Suomessa siivouksen, leipomisen, peseytymisen tai
kahvihetken esteenä ei ole koskaan se, ettei meillä olisi
vettä, jota on turvallista käyttää.

Isoja investointeja
Kiivaasti kasvava Tampere investoi vuosittain noin 21 miljoonaa euroa vesihuoltoon. Reilu kolmannes summasta kuluu olemassa olevan vesihuoltoverkoston saneeraukseen, lopuilla rakennetaan uutta talousvesi- ja
viemäriverkostoa.
– Rakennamme verkostoa parhaillaan muun muassa
Vuorekseen. Lähivuosien isoin hankkeemme on Hiedanrannan alue, jossa asunee muutaman vuoden päästä yli
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Tampereen Seurakuntien Marhaban-keskuksessa
työskentevä Hamida Sido iloitsee siitä, että
siivouksen, leipomisen, peseytymisen tai kahvihetken esteenä ei ole koskaan se, ettei meillä
olisi vettä, jota on turvallista käyttää.

20 000 asukasta, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela.
Hän kertoo, että myös Ojala-Lamminrahkan alueen
vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen on käynnistymässä yhteistyössä Kangasalan kanssa.
– Teemme paljon yhteistyötä lähikuntien kanssa. Operoimme Pirkkalan vesihuoltoa ja käsittelemme naapurikuntien jätevesistä Pirkkalan lisäksi Ylöjärven ja Kangasalan jätevedet.

lassa ja Viinikanlahdella ovat ikääntyneitä ja käymässä
pieniksi.
Sulkavuoreen valmistuukin neljän vuoden päästä jätevesien keskuspuhdistamo. Siellä käsitellään sujuvasti Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.
– Sulkavuoren keskuspuhdistamosta tulee tehokas, ympäristöystävällinen ja niin iso, että se pystyy palvelemaan
kasvavaa kaupunkia vielä vuosikymmentenkin päästä.

Sulkavuori palvelee vuosikymmeniä

Tampere on vesihuollon edelläkävijä

Tampereen Veden nykyiset jätevedenpuhdistamot Raho-

Tampereen Vesi on vesihuollon edelläkävijä maailman-

laajuisestikin: yhteistyö on luontevaa eri tahojen kanssa,
vanhoja putkistoja saneerataan suunnitelmallisesti, ja kaikessa toiminnassa huolehditaan ekologisuudesta, huoltovarmuudesta sekä veden laadusta. Tampereella esimerkiksi kaikki juomavesi – myös pohjavesi − kloorataan,
millä varmistetaan, että vettä on aina turvallista juoda.
– Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus varmistaa kahden toisistaan riippumattoman päävesilähteen,
Roineen ja Näsijärven, käyttömahdollisuuden. Ongelmatilanteissa toinen lähteistä voi korvata toisen, mikä parantaa toimintavarmuuttamme, Ojala sanoo. ■

25

Kuntokadulle uusi pysäköintilaitos

SUJUVASTI

Faktoja päätösten tueksi: kaupunginreviisori Erja
Viitala jakaa yli 80-sivuista tarkastuslautakunnan
arviointikertomusta valtuutettujen pöydille.
Kuva: Sami Helenius

Miten meillä meni ?
Pääsikö tamperelainen terveyskeskukseen riittävän
nopeasti? Nousiko peruskoululaisten kunto? Oliko
Sähkölaitoksen taloudellinen tulos kilpailukykyinen?
Pysyikö Keskuspuhdistamon urakka aikataulussa? Entä
etenivätkö Finnparkin polkupyöräparkki tai Pirkanmaan
Jätehuollon biokaasulaitos päätetyllä tavalla?
Vastaukset näihin ja satoihin muihin Tampereen kaupunkia koskeviin tavoitteisiin löytyvät Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksesta.

Miten sinä ja muut kaupungin tarkastustoimen ihmiset
liitytte kertomukseen?
Toimimme tarkastuslautakunnan työrukkasena: keräämme käytännössä tarvittavat tiedot ja kirjoitamme kertomuksen. Valtuuston asettama tarkastuslautakunta toimii
muusta kaupunkiorganisaatiosta riippumattomasti ja
itsenäisesti.
Lukevatko valtuutetut tai kaupunkilaiset kertomusta?
Valtuutetut lukevat sitä varsin ahkerasti. Tuoreen selvityksen mukaan 89,5 prosenttia valtuutetuista käyttää sitä tiedonlähteenään keskimäärin muutaman kerran vuodessa
tai noin kerran kuukaudessa. Kaupunkilaisten lukutottumuksista en tiedä, mutta uskoisin heidänkin löytävän siitä
luotettavia faktoja ja muutakin oleellista tietoa kaupungin
toiminnan ja tavoitteiden toteutumisesta.

NÄIN SYNTYY TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS
Valtuutetuille tiedonlähteeksi
ARVIOINTIKERTOMUS
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE
• Sisältää tarkastuslautakunnan arviot kaupunkivaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta
vuonna 2019.
• Tarkastuslautakunta esittää
suoraan valtuustolle myös
riippumattoman tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta ja tarkastustoimi kokoavat kertomuksen, jonka
lautakunta esittelee valtuustolle

parkkitalossa pysäköinnin voi maksaa helposti Moovysovelluksella, joka mahdollistaa sekä lyhytaikaisen että
sopimuspysäköinnin. Kuntokadun Parkissa onnistuu myös
sähköauton lataaminen. Tilavat pysäköintiruudut ovat
samaa kokoa kuin Hämpin parkissa.

KAUPUNGINVALTUUSTO
• Käyttää Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa,
päättää kaupungin toiminnan ja talouden tavoitteista.

100 % uusiutuvaa energiaa sähkön ja lämmön tuotantoon
Finnparkilla siirryttiin vuoden alussa uusiutuvilla
energialähteillä tuotettuun sähköön kaikissa kiinteistöissä. Käytössä on vain uusiutuvaa sähköenergiaa,
joka on tuotettu muun muassa tuulivoimalla. Myös
lämmityksessä käytetään vain uusiutuvilla energioilla
tuotettua kaukolämpöä.
Viimeisen kahden vuoden aikana Finnpark on edistänyt kestävää kehitystä omassa toiminnassaan toimenpide kerrallaan. Finnparkin omistamien pysä-

köintihallien valaistus vaihdettiin led-tekniikkaan.
Ilmastointilaitteita on päivitetty energiatehokkaampiin
vaihtoehtoihin. Pelkästään Hämeenpuiston liikuntakeskuksessa tämä toimenpide vastaa vuosittaisessa sähkön säästössä noin 17 omakotitalon lämmittämistä.
Finnpark on myös aloittanut hiilijalanjälkensä laskennan. Seuranta auttaa selvittämään, millä keinoin
hiilijalanjälkeä saa tehokkaimmin pienennettyä. Ensimmäiset luvut laskennasta saadaan vuodelta 2020.

• 67 valtuutettua yhdeksästä eri
poliittisesta valtuustoryhmästä.

Asettaa
TARKASTUSLAUTAKUNTA
• Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja
talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi,
ovatko valtuuston asettamat hallinnolliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
• 11 jäsentä ja heidän varajäsenensä; puheenjohtajan
(nyk. Peter Löfberg, r.) ja varapuheenjohtajan
(nyk. Esa Kanerva, sd.) tulee olla valtuutettuja.

Kuva: BST-Arkkitehdit

Mikä ihmeen arviointikertomus, kaupunginreviisori
Erja Viitala?
Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan arviot siitä, miten kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuivat viime vuonna. Lisäksi
kertomuksessa on havaintoihin liittyviä suosituksia.

Kesäkaudella 2021 pesäpallofanien elämä helpottuu, kun
auton voi pysäköidä Finnparkin rakenteilla olevaan Kuntokadun Parkkiin, aivan Kaupin urheilupuiston lähelle. Uusi,
yli 400-paikkainen laitos helpottaa monen muunkin arkea
– sijaitseehan se aivan TAMKin, Finnmedin, Sydänsairaalan ja Coxan vieressä. Vuoden 2020 lopussa valmistuvassa

Aikamoinen ralli – vai onko sittenkään?
Valmistelee
ja avustaa

TARKASTUSTOIMI
• kaupunginreviisori ja reviisori
• muu tarkastustoimen henkilöstö

Kyselyt, arviointilaisuudet
KAUPUNGIN PALVELUALUEET, LAITOKSET JA YHTIÖT
• palvelualueet, kuten
• liikelaitokset Tampereen
• tytär- ja osakkuusyhtiöt, kuten
kasvatus- ja opetusVesi ja Tampereen
Tampereen Sähkölaitos Oy,
palvelut, joukkoliikenne
Kaupunkiliikenne
Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja
ja lukiokoulutus
Finnpark Oy

Keskuspuhdistamon Sulkavuoren työmaalta ajetaan louhetta vilkkaimmassa vaiheessa noin 350
kuormaa vuorokaudessa eli noin 15 kuorma-autollista tunnissa. Sehän solahtaa normaalin liikenteen
sekaan, sillä viime vuonna Tampereen kaupungin
sisäänajoväylillä oli muuta liikennettä lähes 82 000

Louhetta

ajoneuvoa vuorokaudessa eli 3 400 autoa tunnissa.
Kiviaineksen omistaa Tampereen kaupunki,
ja sitä ajetaan kaupungin eri rakennuskohteisiin.
Louhetta varastoidaan muun muassa Hiedanrannassa. Yksi mahdollinen käyttökohde on Näsijärven täyttö Vaitinaron kohdalla.

910 000

tonnia

→ Tutustu kertomukseen osoitteessa https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/tarkastustoimi
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Hyvästi hävikki!

SUJUVASTI

Suomalaisissa kodeissa heitetään vuosittain 120–160
miljoonaa kiloa ruokaa roskiin. Henkilöä kohden heitämme ruokaa pois keskimäärin 20–25 kiloa vuodessa, noin sadan euron arvosta. Isossa kuvassa se tarkoittaa sitä, että suomalaiset kotitaloudet heittävät
ruokaa hukkaan vuosittain noin 500 miljoonan euron
arvosta. Paitsi että hävikkiruuan vähentäminen säästää rahaa ja luonnonvaroja, se vähentää myös ruuan
ilmastopäästöjä.

IN

KSAA, KUN
N MA
EM
JO
ME
L
PA

Täydet 10 000 pistettä
LI
I
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5 vinkkiä hävikin vähentämiseen

310
Tampere
Nokia
Ylöjärvi
Kangasala
Lempäälä
Orivesi
Pirkkala
Vesilahti

191,1 M€
25,8 M€
24,8 M€
23,8 M€
16,7 M€
7,1 M€
14,2 M€
3,3 M€

M€

Liiku, ja säästät
selvää rahaa!
Kun arki taas palautuu normaaliksi ja me kaikki ottaisimme
tavaksemme kävellä tai pyöräillä työ-, koulu- ja harrastusmatkat ja viettäisimme enemmän aikaa liikuntapaikoilla,
kävelyllä metsissä ja pelailemalla puistoissa, voisimme
säästää yhteisiä varoja merkittävästi. Säännöllinen liikkuminen ennaltaehkäisee ja hoitaa lukuisia sairauksia.
Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu kuntayhteistyönä Seutuliike-ohjelma, joka kannustaa asukkaita liikkumaan. Liikkuminen on tarkoitus saattaa osaksi kaupunkiseutulaisten arkielämää: bussista voi jäädä pois paria
pysäkkiä aiemmin ja saattaa lapset päiväkotiin kävellen.
Koulumatkat jalan tai pyöräillen ovat mitä parhainta liikuntaa ja tukevat lasten ja nuorten itseluottamusta.
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Liikkumattomuuden vuotuiset kokonaiskustannukset muodostuvat terveydenhuollon suorista kustannuksista (terveyspalveluiden käyttö ja lääkkeet) sekä tuottavuuskustannuksista
(sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet, ennenaikaisten
kuolemien vuoksi menetetyt elinvuodet).

Liikkumattomuuden pieni sanasto:
• Liikkuminen = käytän omia lihaksiani
• Arkiliikkuminen = arkipäivän liikkumiset,
työmatkat, kauppareissut, pihan hoito ym.
• Paikallaanolo = vietän aikaani valveilla maaten,
istuen tai seisten
• Liian vähäinen liikkuminen = liikun yleisiä suosituksia vähemmän viikoittain

Onko hanavetemme kovaa vai pehmeää, paljonko siinä
on klooria? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen Vellamosta. Vellamo on Tampereen Veden verkkopalvelu, joka kertoo Tampereen talousveden laadun
yli 10 000 laskentapisteen perusteella ja paikkatietoa
hyödyntäen.
Vellamo on sen verran fiksu palvelu, että siitä ovat kiinnostuneet myös muut kuin tamperelaiset. Pohjoismaiset
vesi- ja jätevesiyhdistykset nostivat tämän Tampereella
kehitetyn palvelun yhdeksi esimerkiksi älykkäistä, pohjoismaisista vesihuollon innovaatioista, jotka tulevaisuudessa ovat vastaamassa kaupungistumisesta ja ilmastonmuutoksesta syntyviin haasteisiin vesihuollon alalla.
Vellamon kuluttajille suunnattu osio on verkkopalvelu
ja ohjelmistokehittäjät saavat dataa käyttöönsä avoimen
rajapinnan kautta. Vellamo on otettu käyttöön vuonna
2015, ja sitä kehitetään jatkuvasti.

1.

Osta ja tee ruokaa vain tarpeeseen.

2.

Pakasta ylijäänyt.

3.

Lue päiväykset ja arvioi myös aistinvaraisesti tuotteen käyttökelpoisuus.

4.

Siivoa jääkaappi usein, jotta tiedät,
mikä on menossa vanhaksi.

5.

Tuunaa ylijääneestä ruuasta uusi
ruokalaji seuraavaksi päiväksi.

→ www.havikkiviikko.fi

BIO =
Ruuantähteet ja -jämät
lajitellaan biojätteeseen

4 km

Biojätteen lajittelu on merkittävä ympäristöteko!
Nokian Koukkujärvelle valmistuu loppuvuodesta
biolaitos, jossa biojätteestä tehdään luomuravinteita pelloille ja uusiutuvaa paikallista biokaasua
autoihin. Henkilöauto kulkee 4 kilometriä yhden
biojätepussin energialla.

→ vellamo.tampere.fi

Auto parkkiin ja
huvittelemaan
Kesällä 2020 Särkänniemen oman pysäköintialueen
lisäksi huvittelijoiden käytössä ovat P-Plevna, P-Frenckell ja P-Näsinkulma. Pysäköintikohteet on edellisvuoden tapaan valikoitu siten, että niistä on mahdollisuus
kävellä perille. Särkänniemen asiakkaat saavat Moovysovelluksella edullisemman päiväpysäköinnin sekä
Särkän lähiparkissa että pysäköintitaloissa.
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PIRKANMAAN

JÄTEHUOLLOSTA,

PÄIVÄÄ!

HISTORIAA

Teemun jätesilmä
pelasti Onnihamsterin

TEKEMÄSSÄ

Jälleen ongelle Viinikanlahdelle
Onkijat Viinikanojan suulla yli sata vuotta sitten tuskin ajattelivat,
että 2030-luvulla joku ihailisi samalla paikalla – ehkä omalta parvekkeeltaan – edessä avautuvaa näkymää Pyhäjärven ulapalle.
Viinikanlahdelta tarttui mato-onkeen 1900-luvun alussa haukea
ja ahventa, saattoi tulla kuhaakin. Samalla vuosisadalla Viinikanlahden rannat ovat palvelleet teollisuuden ja yhteiskunnan välttämättömän infrastruktuurin alueena. Rantoja on muokattu ja
täytetty useaan otteeseen. Uusi lehti on kääntymässä tällä vuosikymmenellä, kun Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo väistyy
uuden asuinalueen tieltä. Kaupungin rannat palaavat jälleen siihen käyttöön, johon vesistöjen ympäröimässä kaupungissa on
totuttu – viihtymiseen, oleskeluun ja asumiseen.

Teemu Saari nauttii
fyysisesti raskaasta, mutta
mukavan itsenäisestä työstä
jätteenkuljetusurakoitsijana.
Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

Millainen on työnkuvasi?
Tyhjennän itätamperelaisten biojäteastioita. Lisäksi haen
kartonkeja ympäri Pirkanmaata. Perheyrityksemme viisi
kuskia kerää jätteitä kahdessa vuorossa.
Kuinka tuttuja ovat maisemat Tarastenjärvelle?
Käyn vuoron aikana kerran kippaamassa kompostointilaitokseen noin 170 paikasta kertyneen 6 000–7 000 kilon
biokuorman. Kartonkikuormaan tyhjennän noin 70 paikan
syväkeräysastiat. Loppuvuodesta kärrään biojätteet Koukkujärvelle, jossa samalla reissulla tankkaan auton omistakin viemisistä tuotetulla biokaasulla.
Yllättävin jäteastialöytö?
Kurkkaan astioihin ennen tyhjennystä. Kerran silmiini osui
astian pohjalla pilkottanut jyrsijän häkki. Uusintavilkaisulla näin häkissä liikettä. Poimin roskikseen heitetyn hamsterin pahvilaatikkoon ja käytin sen vuoroni lopuksi eläinlääkärissä. Kun hyvävointisen hamsterin omistajaa ei
lukuisista huhuiluista huolimatta löytynyt, eli se Onniksi
ristittynä lemmikkinämme kaksi onnellista vuotta.
Mistä saat kiitoksia?
Avuliaisuudesta. Mietin mielelläni ratkaisuja asiakkaiden
pulmiin, ja välillä ongin syväkeräysastiaan tippuneita avaimia tai lompakoita.
Miten vietät vapaa-aikasi?
Retkeilen, liikun koirien kanssa, lennätän dronea ja katson televisiosta komedioita. Lomistani nautin Lapissa.
Mikä Tampereella on parasta?
Pohjoisessa varttuneena arvostan sitä, että täällä kaikki
tarvittava on lähellä eikä satojen kilometrien päässä.

BIOJÄTTEISTÄ LUOMURAVINTEITA
JA UUSIUTUVAA BIOKAASUA
• Pirkanmaan Jätehuollon uusi biolaitos
valmistuu loppuvuodesta Nokian Koukkujärvelle.
• Biojätteistä tehdään luomulannoitteita ja
biokaasua.
• Biokaasu on paikallista uusiutuvaa
energiaa, jota käytetään liikennepolttoaineena.
• Laitoksen vuosituotannolla ajaa 1 000
kertaa maapallon ympäri.
Kuva: Vapriikin kuva-arkisto
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy

P.S.

Teisko, 25.7.2019 klo 16.15

Mitä mieltä olit lehdestä?
Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheesta haluaisit lukea tulevissa numeroissa? Anna palautetta 2030-lehdestä viimeistään 30.4., ja olet mukana arvonnassa. Viisi onnekasta voittaa itselleen ekologisen ja kestävän lasijuomapullon. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
→ Kerro palautteesi ja osallistu arvontaan osoitteessa: 2030-lehti.fi/ota-yhteytta/

