
TOIMIVAA ARKEA NYT JA TULEVAISUUDESSA

TAMPEREEN

KAUPUNK ISEUTU

2/2020

KAUPUNGISSA  
LIIKKUMINEN ON 

YHTEISPELIÄ

16

ÖLJYSTÄ  
KAUKO- 

LÄMPÖÖN?

22

COSTILLE 
TAMPERE 
ON KOTI

14

Lataamme akut  
Pyhäjärvellä

Westerlingit voivat jatkossakin nauttia  
puhtaana pidettävästä järvestä.

8



Kirkastunut  
virkistäjä 
Pyhäjärvi on Elina ja Pekka  
Westerlingin perheelle kuin pitkä- 
aikainen ystävä. Pekka Westerling 
on seurannut järven puhdistumis-
ta vuosikymmeniä hyvinkin tarkas-
ti. Vuotta 2030 kohti mentäessä 
Sulkavuoren keskuspuhdistamol-
la on iso vastuu Pyhäjärven hyvän 
ekologisen tilan ylläpidossa.
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HUOMINEN  ON  NY T

Näin pysäköit pysäköinti-
hallissa ilman paperista 
lipuketta

Moovy on pysäköintijärjestelmä, jossa  
et tarvitse kortteja, lipukkeita tai kassa- 
jonoja. Moovylla voi pysäköidä kaikkialla 
Suomessa, ei vain Tampereella!

P.S. Kadunvarressa pysäköinti toimii 
myös ilman lipukkeita, käynnistä ja  
päätä pysäköinti Moovy-sovelluksella.

→ Tutustu tarkemmin:  
www.moovy.fi

Lataa puhelimeesi Moovy-sovellus 
sovelluskaupasta. Lisää autosi rekis- 
teritunnus ja maksukortin tiedot.

Aja Moovy-merkittyyn pysäköintita-
loon, kamera tunnistaa autosi rekiste-
rikilven, puomi nousee automaattisesti 
ja pysäköinti käynnistyy. Älä ota 
pysäköintilipuketta automaatista. 

Lähtiessäsi jälleen autolla liikkeelle, 
sinun ei tarvitse erikseen maksaa 
pysäköintiä. Puomi aukeaa jälleen 
automaattisesti ulosajossa ja pysä-
köinti päättyy. Pysäköinnistä veloite-
taan maksukortiltasi oikea summa.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

”Taiteilija Tarja Pitkänen- 
Walterin värikäs teos saa 
minut lähes poikkeuksetta 
hyvälle tuulelle.”
Suomen kaunein pysäköintitalo löytyy Kangasalta. Liikkuminen 
kaupungilla ei ole vain siirtymistä paikasta toiseen, vaan se on 
aina myös kokemus.

→ LIIKKUMISESTA JA SEN SUUNNITTELUSTA S. 16–19

Mun paikka Ville Tullila, Kuohunparkki, Kangasala, 16.9.2020 klo 10.56

Pyhäjärven ahvenkin kiittää
Vesistöt ovat meille pirkanmaalaisille virkistäytymispaikkoja, kotiseuturakkauden lähteitä, reit-
tejä siirtyä paikasta toiseen. 2030-lehden julkaisualueella on yli tuhat järveä, koko Pirkanmaalla 
kaksi ja puoli tuhatta! Tässä numerossa nostamme esille toimivan vesihuollon tinkimätöntä tär-
keyttä arjessamme. Vesi- ja jätevesihuolto on yksi toimivan yhteiskunnan tukipilareista. Sitä se 
on ollut jo antiikin ajoista alkaen. 

Vesistöt ovat meille tärkeitä. Me kaikki kuitenkin tuotamme muiden jätteiden lisäksi myös 
jätevettä, joka sisältää runsaasti ravinteita ja orgaanista, happea kuluttavaa ainesta. Jos ne jou-
tuisivat sellaisenaan vesistöihin, lopputuloksena olisi aika lailla rehevöitynyt Pyhäjärvi, muista 
ongelmista puhumattakaan.

Toimiva jätevesihuolto takaa sen, että yhteiskuntamme toimii. Tampereen seudulla valmis-
tuu muutaman vuoden päästä keskuspuhdistamo, jonka rakentamisen valmistelu aloitettiin jo 
parikymmentä vuotta sitten. Uutta keskuspuhdistamoa sanotaan Pirkanmaan merkittävimmäksi 
ympäristöteoksi, eikä suotta. Keskuspuhdistamo korvaa osin tekniikaltaan vanhentuneita nykyi-
siä puhdistamoja, ja biohajoavan orgaanisen aineen ja fosforin päästöt Pyhäjärveen laskevat. 

Liikumme tässä julkaisussa infrapalveluiden maailmassa. Me julkaisijat tuotamme palvelui-
ta, joita ilman ei nykyaikainen maailmamme pyörisi. Etsimme toimialasta riippumatta ratkaisu-
ja, joilla huolehdimme ilmastosta, ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista. Tässä numerossa on 
mielenkiintoista luettavaa myös tulevaisuuden biokaasusta ja kestävästä liikkumisesta.

Pertti Suuripää
Päätoimittaja

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

Kuva: S
am

i H
elenius

Kuva: M
arjaana M

alkam
äki

4    5



A H A A !

Tamperelainen, äänestä 
marraskuussa
Marraskuussa tamperelaiset pääsevät äänestä-
mään, miten voidaan käyttää 450 000 euroa las-
ten ja nuorten hyväksi. Tamperelaisten omiin 
ideoihin perustuvat äänestysvaihtoehdot on 
koottu Mun Tampere -sivustolle, jossa myös 
äänestäminen tapahtuu. Äänestykseen voi osal-
listua jokainen tänä vuonna 12 vuotta täyttävä tai 
sitä vanhempi tamperelainen. Kaupunki toteut-
taa äänestyksessä voittaneita ideoita eri puolilla 
Tamperetta vuoden 2021 aikana. 

→ mun.tampere.fi

HYVÄ  ME!
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Mikä on kantaverkko?

Järeistä voimajohdoista ja sähköase-
mista koostuva kantaverkko tahdistaa 
sähkön tuotannon ja kulutuksen, pitää 
valot päällä valtakunnassa ja mahdol-
listaa tulevaisuuden ilmastoneutraalin 
sähköjärjestelmän.

Rakentamispäällikkö Keijo Välimaa 
Fingrid Oyj:stä kiteytti kantaverkon 
yhteen lauseeseen. 
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393 941
oli Tampereen kaupunkiseudun* 
asukkaiden määrä 31.12.2019. 

"Tampereen kaupunkiseutu kasvaa 
Suomen toiseksi metropoliksi", 
Tampereen pormestari Lauri Lyly 

toteaa. 

*Tampereen kaupunkiseutuun lasketaan Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, 

Orivesi, Lempäälä, Pirkkala ja Vesilahti.

Mikä vesijalanjälki? 
Vesijalanjälki muodostuu ihmisen suorasta vedenkulu-
tuksesta ja piilovedenkulutuksesta. Vesijalanjälki ker-
too, kuinka paljon elämäntapamme vaatii vettä. Pii-
lovedellä tarkoitetaan kaikkea sitä vettä, joka kuluu 
tuotteen koko elinkaaren aikana: raaka-ainetuotannos-
ta siihen asti, kun tuote käsitellään jätteenä. Suoma-
laisen päivittäinen vesijalanjälki on lähes neljä tuhatta 
litraa, josta melkein puolet tulee ulkomaisten tuottei-
den sisältämästä piilovedestä.

Sanotaan yhdessä hyvästit 
kertakäytölle! 
Euroopan jätteen vähentämisen viikolla 21.–29.11. 
keskitytään vähentämään kertakäyttöisten tuotteiden  
käyttöä. Viikon järjestävät Ekokumppanit Oy, Pirkan-
maan Jätehuolto Oy ja Motiva Oy yhteistyössä ympä-
ristöministeriön kanssa. Jätteen vähentämisen viikon 
päätapahtuma Tampereen seudulla on Hurmaavan  
Surmaava Kulutus -yleisötilaisuus. Tapahtumassa 
puhujina ovat lifestyle-vaikuttaja ja vloggaaja Maiju 
Voutilainen sekä valokuvaaja, toimittaja ja dokumen-
taristi Meeri Koutaniemi. 

→ jatteetonviikko.fi

Biojätepussista tankkiin
Nokian Koukkujärven jätekeskuksella avataan ensi vuon-
na BIG-biokaasu-asema, jossa voi tankata biokaasua 
menopeliinsä. BIG-biokaasua valmistaa Pirkanmaan Jäte-
huolto paikallisista biojätteistä ja puhdistamolietteistä. 
Biokaasu on uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa, jonka 
käyttö vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 
90 prosenttia bensiiniin tai dieseliin verrattuna.

→ www.big.fi

HURMAAVAN SURMAAVA KULUTUS 
-YLEISÖTAPAHTUMA

• Milloin: perjantaina 27.11. klo 18.00 
• Paikka: Tampereen G Livelab ja streamina 

Ekokumppanien Facebook-sivuilla
• Lisätietoja ja mahdolliset koronamuutokset: 

ekokumppanit.fi/tapahtumat sekä Ekokump-
panien somekanavat

MIKÄ?

Pehmeä kaupunki tuo  
sujuvuutta liikkumiseen
Arkkitehti David Sim ideoi ”pehmeää kaupunkia”, jossa 
asiat tapahtuvat lähellä toisiaan aikaa, energiaa ja rahaa 
säästäen. Pehmeässä kaupungissa kaikki oleelliset asiat 
olisivat saavutettavissa kävellen tai pyörällä 15 minuu-
tissa. Jokapäiväinen elämä sujuu ilman tarvetta pitkiin 
asiointimatkoihin. Tämä on mahdollista silloin, kun toi-
mintoja on riittävästi tietyillä alueilla. 

Myös Tampereen kaupunkiseutua kehitetään jousta-
vammaksi ja liikkumisen monipuolisuutta lisätään. 15 
minuutin välimatka toteutuu vain tietyillä alueilla, mutta 
uusien joukkoliikennepalvelujen avulla liikkuminen suju-
voituu ja palveluiden äärelle pääsee helpommin. 

→ tampereenseutu2040.fi/liikkuminen/

TIESITKÖ? 

• Tampereen seudulla on 35 930 perus-
koululaista. 

• Oppilasmäärä lisääntyi viime lukuvuodesta 
810 oppilaalla. 

• Seudun perusopetusikäisistä oppilaista 
97 % käy koulua yli sadan oppilaan 
yksikössä.
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Kirkastunut  
virkistäjä

Pyhäjärvi lainehtii kauniina kohti 
vuotta 2025. Silloin sen hyvän 

ekologisen tilan ylläpito keskittyy 
Sulkavuoren keskuspuhdistamolle.

Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Marjaana Malkamäki

Pekka ja Elina Westerlingiä ilahduttaa 
Pyhäjärven lisääntynyt virkistyskäyttö 
veneillen, liitovarjoillen ja surffaillen.
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P
yhäjärvi on Westerlingin perheelle melkoinen 
laturi ja muistojen sammio. Kalastamisen, uimi-
sen, jäällä hiihtämisen ja retkiluistelun lisäksi 
on välillä mukava kaivaa esille vanhoja videoi-

ta ravustustuokioista tai lasten luistelukiemuroista omaan 
rantaan auratulla pikkukentällä. 

1960-luvun lopulla Tampereella Nalkalan kentän tuntu-
massa varttunut Pekka Westerling muistaa, ettei uimatai-
tojen kartuttaminen luonnistunut likaisessa lähijärvessä, 
jonka kaikki rannat olivat uintikiellossa. Hän kertoo sit-
temmin huomanneensa Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistyksen (KVVY) historiikista varovaisen ennus-
tuksen vuodelta 1972: saattaa olla, että jonain päivänä 
vielä Pyhäjärvessäkin uidaan. Toivonpilkahdus liittyi tuol-
loin rakennettuun Viinikanlahden jätevedenpuhdista-
moon. Toiveet täyttyivätkin niin hyvin, että Westerlingien 
jälkikasvu sai uimaoppinsa hyvälaatuisessa kotijärvessä.

Järvinäkymä on arjen luksusta
Westerlingit ovat katselleet Pyhäjärveä monelta kantil-

ta, ensin Villilänniemestä Tampereen puolelta, sittemmin 
Pirkkalan Niemenmaalta. Elina Westerling tuumaa, että 
Pyhäjärven päivä toisensa jälkeen uusiksi taiteilema huo-
neentaulu on arjen luksusta. 

– Oma lempimaisemani on kovan pakkaspäivän utui-
nen näkymä, Pekalla se taitaa olla syksyn ruskan kuvas-
tuminen tyynestä järven pinnasta. Myrskyt ovat tietenkin 
oma näytelmänsä.

Pekka Westerling tuntee maisemataulunsa myös pin-
taa syvemmältä, sillä hän on tarkkaillut sen tilaa vapaa-
ajan kalastuksen lisäksi KVVY:n näytteenottajana ja 
kalastusmestarina jo 30 vuotta. Paitsi työn puolesta 
myös ranta-asujina luonnon monipuolinen havainnointi ja 
ympäristöseikat näkyvät perheen arjessa. 

– Vaatteissa suosimme luonnonmateriaaleja, pesuai-
neissa biohajoavia ja matot pesemme matonpesupaikal-
la. On ollut huikea kaari nähdä järven puhdistuminen ja 
karuuntuminen 20 viime vuoden aikana. Sulkavuori jatkaa 
uudella tekniikallaan tuota hienoa tulevaisuuteen panos-
tusta.

Hajakuormituksen suitsimista
Jätevesien puhdistustekniikan paraneminen sekä metsä- 
ja paperiteollisuuden rakennemuutos välkehtivät Koke- 
mäenjoen vesistön ja erityisesti Pyhäjärven kirkkaissa  
laineissa. Kirkasvetiseksi, ravinnetasoltaan alhaiseksi 
kohentuneesta Näsijärvestä vettä laskeva Tammerkoski 
on laadultaan jopa erinomainen.

Sulkavuoren keskuspuhdistamo ei tuo Pyhäjärven yleis-
tilaan mullistavaa muutosta, käsitelläänhän siihen johdet-
tavat jätevedet korkeatasoisesti tälläkin hetkellä. Asuma-
jätevesien sisältämästä fosforista poistetaan Tampereen 
puhdistamoilla jo nyt 97–98 prosenttia. Pyhäjärven ja ala-
puolisen vesistön typpikuormitus sen sijaan tulee alene-
maan vuositasolla 1 300 tonnista noin 400 tonniin.

– Jatkossa työsarkaa riittää varsinkin hajakuormituksen 
hillitsemisessä. Ilmastonmuutoksen kasvattamien sade-
määrien hajakuormituslisä heikentää tilannetta. Tätä  
vastaan taistellaan kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla.  
Tähän kuuluu esimerkiksi ojitusten ja ojavesiviipymien 
hyvä suunnittelu, jolloin pelloilta ja metsistä karkaava 
kiintoaines ravinteineen napataan kiinni ennen vesistöjä 
ja palautetaan huoltotoimin takaisin alkulähteilleen. Kau-
punkialueen hulevesien käsittelyä tehostetaan puolestaan 
hiljattain valmistuneen tutkimuksen pohjalta, selvittää 
KVVY:n toimitusjohtaja, limnologi Jukka Mattila.

– Sulkavuoren keskuspuhdistamon tehokkaat ja vakaat 
puhdistusprosessit tulevat vähentämään vesistökuormi-
tusta erityisesti ravinteiden ja hygieenisen tilan osalta. 
Lisäksi purkuputki sijoitetaan parempiin laimenemisolo-
suhteisiin keskemmälle järveä, jolloin puhdistettu vesi 
sekoittuu järviveteen huomattavasti nykyistä paremmin.

Kunnossa tarkalla seurannalla
Tampereen seudun yhteistarkkailussa Pyhäjärvenkin tilaa 
on seurattu monipuolisesti vuodesta 1975 lähtien. Seu-
rantojen aikasarjat ovat vesien tilan seurannan ja toimen-
piteiden suunnittelun pohjana.

Tampereen alapuolista itäistä allasta tutkitaan Tammer-
koskesta, kolmesta syvänteestä, Rajasalmen sillan kohdal-
ta ja sen jälkeen useilta muilta näytepaikoilta. Syvin piste 
on 42 metrissä Pyynikillä. 

– Syvänteiltä otetaan näytteitä pinnasta pohjaan nel-
jästä seitsemään kertaa vuodessa eli niitä kertyy kymme-
niä vuosittain. Tammerkosken ja Nokianvirran veden laa-
tua tarkkaillaan kuukausittain, kertoo erityisasiantuntija 
Harri Perälä.

Perälä kuvailee tarkkailun kehittymistä vuosien mittaan: 
tärkeiden seurantaparametrien, kuten happitilanteen, 
ravinteiden määrän ja vesistön hygieenisen tilan rinnalle 
ovat tulleet ympäristötietoisuuden ja analyysitekniikan 
kehittymisen myötä erilaiset haitta-aineet sekä tutkimus-
pohjaisesti myös vedestä määritettävät hormonit ja 
lääkeaineetkin. →

Elina ja Pekka Westerling nauttivat 
kiitollisina kirkasvetisestä kotijär-
vestään. He ovat nähneet sen 
myös ruskeana ja sameana.

Typpikuormitus alenee 1300 
tonnista 400 tonniin vuodessa.

Pyhäjärvestä otetaan vuosit-
tain satoja vesinäytteitä.

Limnologi Jukka Mattilan mukaan Sulkavuoren 
keskuspuhdistamon purkuputken rakennusaikana 
vesistövaikutuksia seurataan myös jatkuvatoi-
misten mittalaitteiden avulla.

KVVY TUTKIMUS OY

• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-
distys ry on perustettu 1961.

• KVVY Tutkimus Oy on vesiensuojeluyhdis-
tyksen omistama palveluyhtiö.

• Suomalainen Avainlippua kantava yhteis-
kunnallinen yritys, jonka tulos käytetään 
vesien ja ympäristön tilan parantamiseen.

• Yli 130 eri alojen asiantuntijaa. Liikevaihto 
vuonna 2020 on noin 10 milj. euroa.

→ www.kvvy.fi
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Sulkavuoren kapasiteetti riittää vuosikymmeniksi
Yksi Suomen suurimmista jätevedenpuhdista-
moinvestoinneista, Sulkavuoren keskuspuhdis-
tamo, etenee suunnitelluilla urilla. Sulkavuores-
sa louhintaurakka päättyy vuoden 2021 lopulla ja 
viemäritunneleissa kesällä 2022. Tämän syksyn 
aikana maaliin pääsee Nuolialantien siirtoviemä-
rityömaa Valmetinkadun ja Leirintäkadun välillä. 
Raholan ja Haikan väliset putket asennetaan pai-
koilleen Pyhäjärven pohjaan vielä ennen jääpeit-
teen tuloa. 

– Parhaillaan hiomme Sulkavuoren varsinaisten 
rakennus-, tekniikka- ja automaatiourakoiden kil-
pailutusmateriaaleja, jotta työt pääsevät alkamaan 
viiveettä louhintaosuuden valmistuttua. Valmiste-
lussa ovat myös Viinikanlahden ja Raholan puh-
distamoiden tonteille tulevat isot jätevesipump-
paamourakat, joiden rakennusvaihe kestää ensi 
vuoden loppupuoliskolta vuoden 2022 loppuun, 

summaa ajankohtaiskuulumisia Tampereen  
Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja 
Timo Heinonen.

Hyvään kuntoon saadun Pyhäjärven tilaan  
Sulkavuori ei tuo merkittävää aistein havaittavaa 
muutosta. 

– Jäteveden käsittelyn kehittyminen viime vuo-
sikymmeninä on yksi yhteiskuntamme menestys-
tarinoista – Pyhäjärvi on mainio esimerkki siitä. 
Uusi luku tuossa tarinassa on Sulkavuori, jonka 
nyt rakennettava kapasiteetti riittää varmuudel-
la vuoteen 2040, todennäköisesti paljon pidem-
pään. Tämän jälkeen potkua on mahdollista lisä-
tä kohtuullisen vaivattomasti esimerkiksi kahden 
lisälinjan louhinnalla.

Sulkavuoressa puhdistetaan Kangasalan,  
Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja 
Ylöjärven jätevedet kesästä 2025 lähtien. 

→ – Biologinen tarkkailu sisältää kalaston, pohjaeläimet, 
kasviplanktonin ja vesikasvillisuuden. Jätevesien myrkylli-
syyttä on tutkittu muun muassa surviaissääsken toukkien 
epämuodostumien avulla. Ensi vuoden alussa käynnisty-
vässä tutkimuksessa selvitetään hormonien mahdollista 
vaikutusta Pyhäjärven kalojen lisääntymiseen. 

Lääkejämät apteekkiin
Lääkeaineet vesistöissä ovat puhuttaneet vuosikymme-

niä, eivätkä kertymät ole ainakaan vähenemässä kaupun-
gistumisen ja väestön ikääntymisen myötä. Erityisen hai-
tallisia ympäristölle ovat hormoni- ja antibioottijäämät. 
Nykyisillä menetelmillä osa lääkkeistä, kuten ibuprofeeni, 
hajoaa hyvin. Osa taas, esimerkiksi diklofenaakki ja kar-
bamatsepiini, ei hajoa juuri ollenkaan. 

Mattila muistuttaakin, että vesistö kiittää ja jäämätilas-
tot parantuvat varmimmin, kun vanhat ja käyttämättömät 
lääkkeet viedään apteekkien keräyspisteisiin. ■

PINTAVESIEN SEURANTA

• Tampereen seudun yhteistarkkailussa 
järvien tilaa seurataan monipuolisesti.

• Tutkitaan veden laatua, haitta-aineita sekä 
kalaston, pohjaeläimistön ja kasvillisuuden 
tilaa.

• Pyhäjärvestäkin otetaan vuosittain satoja 
vesinäytteitä.

• Seurantatietoa käytetään vesien tilan 
seurannassa.

• Yhteistarkkailusta vastaa KVVY Tutkimus Oy.

On mahtavaa katsella ympäri vuoden samaa taulua, joka 
kuitenkin on joka päivä erilainen, Westerlingit ihastelevat.

Ensi vuoden alussa käynnis-
tyvässä tutkimuksessa sel-
vitetään hormonien mahdol-
lista vaikutusta Pyhäjärven 
kalojen lisääntymiseen. 

Parhaillaan louhitaan Vihilahden ja 
Sulkavuoren välisiä viemäritunneleita, 
joista toisessa jätevesi siirtyy uuteen 
puhdistamoon ja toisessa puhdistettu 
vesi johdetaan Vihilahteen ja edelleen 
purkuputkessa Pyhäjärveen.
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• Ammatti: muusikko
• Perhe: vaimo ja kaksi lasta
• Asuu: omakotitalossa Tampereella, 

mökki Kaukajärven maisemissa

• Ajankohtaista: Popedan perinteinen 
itsenäisyyskeikka Tampereen Pakka-
huoneella 5.12.2020.

• Costellon uusin soolobiisi Märkä 
betoni ilmestyi sinkkuna touko-
kuussa.

Yksi ensimmäisistä Taysissa syntyneistä. Sellaiseksi 
itseään kuvaa muusikko Costello Hautamäki.

– Isäni oli rakentamassa Taysia, jonka päärakennus  
valmistui vuotta ennen syntymääni eli 1962. Kauaksi en 
ole päässyt vieläkään, sillä olen asunut koko elämäni 
Tampereella, Hautamäki toteaa.

Lapsena ja nuorena Costello kolusi Kaupin metsiä, 
koska asui niiden tuntumassa Taysin henkilökunnalle  
tarkoitetussa asunnossa. Nykyään erityisen tärkeää  
seutua hänelle ovat Kaukajärven maisemat.

– Kaukajärven rannalla sijaitseva mökki on henkirei-
käni, jossa voi kulkea verkkareissa ja crocseissa. Mökillä 
rauhoitun ja pääsen hetkeksi eroon hälinästä, mutta voin 
toisaalta katsella laiturilta Näsinneulaa, Hautamäki kuvaa.

Kuin ulkomailla
Muusikon reitti kulkee Kaukajärven maisemista usein rau-
tatieasemalle, josta hän suuntaan junalla keikkamatkoille. 
Puolen tunnin mittaisen reitin varrelle mahtuu miltei koko 
elämä: kiskot kohti maailmaa, uusi areena, yliopisto, upea 
konserttitalo, tuttu keikkapaik-
ka Pakkahuone ja Kalevankan-
kaan hautausmaa, jonne Cos-
tellon isovanhemmat ja äiti on 
haudattu.

Erityisen upeita reitin varrel-
la ovat Costellosta maisemat. 
Puut reunustavat tietä pitkin 
matkaa ja vaikka ollaan kau-
pungin ytimessä, vaikutelma 
on puistomainen.

– Suomalaiset ovat tottu-
neet metsään ja puihin, mut-
ta kun reitin varren puut huo-
mioi, huomaa ajavansa kuin 
kunniakujalla. Tuntuu kuin olisi 
ulkomailla, paitsi ettei vastaa-
vaa maisemaa ole edes New 
Yorkissa tai Rio de Janeirossa, 
maailmalla paljon reissannut 
mies toteaa. 

P U N A I N E N  V I I V A

”Samanlaisia maisemia ei 
löydä edes New Yorkista”
Puiden reunustamia teitä. Kansiareena, yliopisto ja Tampere-talo. 
Costello Hautamäki kiittää Tampereen kaupunkisuunnittelua: täällä 
voi tuntea olevansa samaan aikaan kaupungissa ja melkein kuin 
maalla.  

Teksti: Tiina Laaninen / Kuva: Laura Vesa

Costello on oppinut arvostamaan myös suoraan hanas-
ta tulevaa juomavettä. Hassummalta ei tunnu sekään, 
että pyöräteitä on – Costellosta vihdoin – ryhdytty raken-
tamaan lisää. Sähköpotkulaudat kuuluvat katukuvaan ja 
sähköpyöriäkin näkee jo.

Moderni kotikaupunki
Lähellä Costellon mökkimaisemia sijaitsee Kaukajärven 
yleinen sauna. Mies iloitsee, että moni uinnista ja sauno-
misesta nauttiva on löytänyt kirkasvetisen Kaukajärven, 
jossa voi nähdä useamman metrin eteensä.

Siitä kun Hautamäki oli pikkupoika, Tampere on kasva-
nut paljon. Costello seuraa isoja hankkeita hyvillä mielin 
ja kertoo, että kun kesällä oli kavereidensa kanssa Pyhä-
järvellä uistelemassa, hän havahtui kaupungin hienoon 
siluettiin.

– Hämeenkadulla kulkiessa keskusta tuntuu suurelta  
työmaalta. Järveltä näki kokonaisuuden ja sen, kuinka 
modernin ja melkein kuin suurkaupungin oloinen  
Tampere on. ■

1. Harvemmin yksin ja useammin nyssellä. Kokonaan 

autosta tai moottoripyörästä keikkamies ei voi 

luopua, koska kaikille esiintymispaikoille ei julkisilla 

pääse. Haluan kuitenkin tehdä asiassa voitavani ja 

hankkia sähköauton sen ekologisuuden vuoksi.

2. Haluan kuluttaa 

vähemmän sähköä.  

Kotini lämpiää 

maalämmöllä ja aion 

hankkia mökille ilma-

lämpöpumpun.

3. Olen luopunut 

muovipusseista. 

Otan kauppaan omat 

kankaiset ostoskas-

sit mukaan. 

KOLME ASIAA, JOISTA LUOVUN:
Costello Hautamäki

Costello Hautamäen arjen punainen viiva

Kauka-
järviKaukajärvi

Hankkio

Messukylä

Iidesjärvi

Pyhäjärvi

Näsijärvi

Kaleva

Viinikka

Järvensivu
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31 %

13 %

P U H T A A M P I  H U O M I N E N

Kohti  
viihtyisämpää 
keskustaa
Autojen kulkureittien ja 
pysäköinnin suunnittelu on 
olennainen osa kasvavan 
Tampereen kehittämistä. 
Tulevaisuuden keskustassa 
autot antavat tilaa viih-
tyisyydelle.

Teksti: Tiina Laaninen / Kuvat: Rami Marjamäki ja  
Marjaana Malkamäki

Koska Tampere kasvaa voimakkaasti, lukumäärällises-
ti autot tuskin vähenevät nykyisestä, päinvastoin. Tämän 
takia maankäytön suunnittelussa kiinnitetään huomiota  
edelleen myös mahdollisimman sujuvaan autoiluun ja 
pysäköintiin. Esimerkiksi Finnpark huomioi tulevaisuuden  
kasvavat automäärät, kun se suunnittelee rakenteellista 
pysäköintiä.

– Tällä hetkellä kaavoitamme Hämpin laajennusta koh-
ti areenaa. Ensimmäinen laajennus on noin 500 autoa. 
Kokonaisuudessaan Hämppiä on mahdollista laajentaa  
noin 2 000 paikalla, Finnparkin toimitusjohtaja Antti 
Marttila kertoo. 

Vuodenvaihteen tienoilla Finnpark avaa uuden 420- 
paikkaisen parkkialueen Kaupin alueelle. Uusiin parkki- 
alueisiin varataan entistä enemmän tilaa myös pyörä- 
 parkeille sekä latauspisteitä sähköautoille.

– Kun katsomme vuosikymmenen tai kahden päähän, 
yksityisautoilu Tampereen keskustan alueella on siirty- 
nyt yhä enemmän maanalaiseen verkostoon, Marttila 
ennakoi.

Kestävä  
Tampere 2030
• Tampereen kaupunki on asettanut 

tavoitteekseen olla hiilineutraali 
vuonna 2030.

• Tavoitteeseen päästään yhteis-
työssä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, 
yritysten ja asukkaiden kanssa.

• Kestävän liikkumisen suunnittelu  
on yksi keino tavoitteen  
saavuttamiseksi.

→ Lue lisää: tampere.fi

→

NÄIN TAMPEREELLA KULJETAAN

47 %
Autolla

Joukkoliikenteellä

Kävellen

Pyörällä
Muilla  
tavoin

9 %
1 %”Tampereen keskusta- 

alueella on noin 

34 000 
autopaikkaa, joista  

julkisessa käytössä on 

13 000.” 
Antti Marttila

Tiivistyvä keskusta
Tulevaisuudessa Tampereella liikutaan entistä enemmän 
pyörällä, kävellen ja joukkoliikennevälinein.

– Liikkuminen on murroksessa niin paikallisesti kuin 
kansainvälisesti. Tampere ja ympäristökunnat ovat sitou-
tuneet valtakunnallisiin päästövähennystavoitteisiin, ja 
tämä näkyy Tampereen seudun liikenteen kehittämisessä, 
sanoo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän liiken-
nejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru. 

Tällä hetkellä Tampereen ja sen lähikuntien matkoista 55 
prosenttia kuljetaan autoilla. Vuoteen 2030 mennessä 
osuuden pitäisi olla 40 prosenttia. Siksi kestävälle liikku-
miselle tulee luoda edellytyksiä. Maankäytön suunnittelun 
kannalta tämä tarkoittaa sitä, että Tampereen keskusta- 
alue tiivistyy entisestään, eikä siellä tulevaisuudessa juuri 
enää näe esimerkiksi autojen parkkialueita. Tilalla voi  
olla vaikkapa vehreitä kaupunkipuistoja, kuten esimer- 
kiksi Tampereen kokoisessa Freiburgissa Saksassa.
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– Hyvät sijainnit kannattaa antaa ihmisten käyttöön. 
Keskustan parkkipaikat rakennetaan jo nyt keskitetysti 
pysäköintilaitoksiin, kuten esimerkiksi Tays Keskussairaa-
lan ja aseman seudun alueilla on nähtävissä, Touru sanoo. 

Hänen mukaansa maankäytön ja liikenteen suunnitte-
lun keskiössä on entistä taloudellisempi, ekologisempi ja 
sosiaalisesti kestävämpi kaupunkiseutu. Osoituksia tästä  

ovat ratikan rakentaminen, pyöräreittien lisääminen ja 
lähijunaliikenteen kehittäminen. Kulkutapojen yhdistämi-
sessä pysäköinnillä on tärkeä rooli. 

– On tavoiteltavaa, että yhä useammin oma auto jätet-
täisiin liityntäpysäköintiin eli esimerkiksi ympäristökun-
nan juna-asemalle tai keskusta-alueen ulkopuolelle ja  
ytimeen kuljettaisiin muuten, Touru toteaa.

Kemistin  
kynästä:  
Vedessä on  
luonnetta
Suomen kielen perussanakirja on mielenkiintoista luet-
tavaa – siellä laatu ja laboratorio osuvat samalle sivulle 
ainakin omassa painoksessani. Kemistin näkökulmasta 
tämä on mukava havainto, kun kyseiset sanat mieles-
täni kuuluvat tiiviisti yhteen. Sanakirjassa määritellään 
”laatu” sanana seuraavasti: ”se, mikä on jollekin omi-
naista, jonkun ominaisuudet, luonne, ominaisuus”.  

Talousvesiasetus antaa määritelmän vesilaitoksen 
jakaman talousveden laadulle. Asetus siis määrittää 
sen, minkä on oltava vedelle ominaista eli veden luon-
teen sen saavuttaessa käyttäjän hanan. Laboratoriossa 
veden ominaisuudet pyritään kuvaamaan numeroilla. 
Vettä analysoidaan raakavesilähteestä, vedenpuh-
distusprosessin aikana, laitokselta lähtevänä ja vielä 
useista pisteistä ympäri yli 800 kilometriä pitkää ver-
kostoamme. Laboratoriossa analysoidaan yli 6 000 
näytettä vuosittain, ja niiden perusteella muutetaan 
veden laatu numeeriseen muotoon. Jopa aistinvarai-
set haju- ja makututkimukset, joita laboratoriossa teh-
dään sekä laitokselta verkostoon lähtevästä vedestä 
että verkostopisteistä otetuista vesinäytteistä, taivute-
taan numeroiksi. 

Talousveden laatu muodostuu monen tekijän sum-
masta – siihen vaikuttaa raakaveden lähde ja käsitte-
lyprosessi. Vedenottamoissa vettä käsitellään, jotta vesi 
olisi turvallista ja terveellistä juotavaa verkoston lai-
timmaisessakin pisteessä. Kun vedentuotantolaitoksia 
on useita ja pääverkosto on yhtenäinen, niin hanasta 
tulevan veden lähde ja myös matka vaihtelevat, jol-
loin vedestä saattaa ”maistaa sen luonteen”, kuten vii-
ninmaistajat ilmaisevat asian. Laboratoriotutkimuksilla 
todistetaan insinöörimäisellä tarkkuudella talousveden 
täyttävän talousvesiasetuksessa asetetut laatukriteerit.

Laatu adjektiivina taipuu sanaan laadukas, johon 
kiteytyy Tampereen Veden ammattiosaajien laatuaja-
tus: Tampereen Vedellä pyrimme tuottamaan laadukas-
ta talousvettä tamperelaisten koteihin ihan joka päivä, 
24/7, toimintavarmasti ja ympäristöä kunnioittaen.

→

KESTÄVÄSTI
Kirjoittaja Taina Korpiharju on 
Tampereen Veden kemisti

Yhteispelillä sujuvasti
Lamminpäässä asuva Jari Lehtonen autoilee 
tai pyöräilee päivittäin töihin Tulli Business 
Parkiin. Työmatkaan kuluu suuntaansa taval-
lisesti vajaa puoli tuntia. Automatkojen suju-
vuutta on lisännyt merkittävästi Rantatunneli.

– On hyvä, että Tampereella kehitetään pit-
käjänteisesti eri tapoja liikkua. Esimerkiksi 
uusien pyöräreittien myötä pyörä on entistä 
useammalle aito vaihtoehto auton tai bussin 
tilalle.

Lehtola painottaa jokaisen liikkujan vas-
tuuta liikenteessä. Liikennesäännöt ja maan-
käytön suunnittelu luovat liikkumiselle poh-
jan, mutta ratkaisevinta on tienkäyttäjien oma 
käytös.

– Kun huomioimme toisemme, matkanteko 
on turvallista ja mukavaa. Minusta tamperelai-
silla on hyvä pelisilmä: omista oikeuksista ei 
pidetä härkäpäisesti kiinni, vaan liikenne näh-
dään kokonaisuutena. ■

Ydinkeskustaan ja aluekeskuksiin luodaan viihtyisää kaupun-
kiympäristöä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistä-
mällä sekä niiden houkuttelevuutta vahvistamalla. Kävelypai-
notteisuutta voidaan lisätä, kun pysäköintiä siirretään maan 
alle ja pysäköintilaitoksiin.

Lähde: Tampereen strategia 2030

Jari Lehtonen kulkee töihin keskustaan usein 
autolla, mutta kesäisin hän pyöräilee.

”Nyt noin 

55 % 
Tampereen seudun  

matkoista kuljetaan 
autolla. 10 vuoden  

päästä luvun  
pitäisi olla alle  

40 %.”
Tapani Touru

→
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Kahden 
kauppa 

Tampereen ja 
Kangasalan 

rajalla
Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

Tampereen ja Kangasalan rajalle parhaillaan 
pala palalta rakentuva, vuoteen 2040 men-
nessä valmistuva 13 000 asukkaan asuin- ja 
työpaikka-alue on energiaratkaisuiltaan kah-
den kauppa: Tampereen Sähkölaitos toimit-
taa energiatehokkaan kaukolämmön Kan-
gasalan Lämmön kaukolämpöverkkoon. 
Yhteistyöllä taataan järkevät energiaratkaisut 
nykyisille vatialalaisille asiakkaille sekä uudis-
alueen asukkaille ja kiinteistöille.

– Sähkölaitoksen tuotantoinfran laaja kir-
jo pääsee oikeuksiinsa, kun voimme hyö-
dyntää esimerkiksi Tammervoiman hyötyvoi-
malaitosta, hakeratkaisuja ja muita laajaan 
energiapalettiin kuuluvia tuotantoja, kuvai-
lee yhteisponnistuksen anteja Tampereen 
Sähkölaitoksen yritysasiakkuuksien päällikkö 
Pekka Leinonen.

– Ehdoton luottamus ja yhteinen tahtotila 
kannattelevat tällaista tuleviin vuosikymme-
niin ulottuvaa yhteisprojektia. Pitkäjänteisis-
sä neuvotteluissa kokonaisuuden hallinta ja 
eri asioista toimivien kokonaisuuksien raken-
taminen on ollut erityisen palkitsevaa. Tämä 
on vasta intro, sillä suuntaus on kohti kaikille 
osapuolille edullisia energiapalvelujen yhteis-
tuotantoja.

V E R K O S T O N I

KULMILLA

Tampereen 
Sähkölaitos

Tietoa ja taitoa lämmön riittävyy-
destä, kaukolämpöverkon toimi-
vuudesta ja rakentamisesta sekä 
teknisistä ratkaisuista lämmön 
siirtämiseksi verkkojen välillä, 

taloudellisia reunaehtoja 
unohtamatta. 

Kangas-
alan lämpö

Toimitusjohtaja Pekka  
Lehtonen räätälöinyt par-
haan mahdollisen kauko-
lämpöratkaisun nykyisille 

ja uusille asukkaille.  

 
Tampereen ja 

Kangasalan  
kunnat

Toimivia uuden asuinalueen 
infrastruktuurin ratkaisuja etsi-

tään, suunnitellaan ja pää-
tetään yhdessä kunti-

en kanssa.

Asukkaat
Ojala-Lamminrahkan 

asukkaat lämmittelevät aika-
naan varpaitaan kahden läm-
pöyhtiön yhteistyön hedel-

mällä, uusiutuvalla 
kaukolämmöllä. 

Infra- 
rakentajat

Energiayhtiöt rakentavat uuden 
asuinalueen infraa, joten yhteis-
työtä tehdään myös muiden inf-

ratoimijoiden kanssa, kuten 
katuverkoston tai vesi- ja vie-

märiverkoston rakentami-
sen yhteydessä.

 Rakennus- 
liikkeet

Sähkölaitos myy lämpöliittymät 
rakennusyhtiöille. Rakennusliikkeet 

ja suunnittelijat ovat sähkölai-
toksen tärkeitä asiakkaita, kun 

rakennettavat talot liitetään 
kaukolämpöön.

Anna meille  
meidän  
jokapäiväinen  
saunamme
Tamperetta ympäröivät kauniit vesistöt, jotka punaisin 
tiilin reunustettu koski yhdistää toisiinsa. Tampere ei 
turhaan ole maailman saunapääkaupunki, sillä seudulla 
on kymmeniä julkisia saunoja. Saunaseikkailija voi mat-
kustaa pitkin Pirkanmaata savusaunan, mutakylvyn tai 
vaikka turvesaunan perässä. Kehittyvällä kaupunkialueel-
la paras tapa nauttia luonnosta onkin saunominen.

Ja kun sanon sauna, tarkoitan koko pakettia. Ihmisiä, 
saunajuomaa, huopahattua ja laudepaikkaa. Sauna on 
paljon muutakin kuin löylyhuone. Se on yhteisö, johon 
kuka tahansa on tervetullut ja paikka, jossa me aidosti 
olemme yhdenvertaisia. Saunassa alastomuus ei tunnu 
turvattomalta, kun tittelit on riisuttu jo pukuhuoneessa. 
Saunassa jokainen on ihan tavallinen. 

Konkarit tietävät, että ensimmäinen kerta on pahin. 
Keho huutaa jokaisella solullaan, että hullu! Älä mene sii-
hen mustaan aukkoon! Askel ensimmäiselle rappusel-
le on vaikein, mutta sen jälkeen iho ei enää tajua pelätä. 
Pään painuessa pinnan alle koko kehon valtaa rauha. 

Säärien paleleminen on merkki siitä, että nyt on 
noustava. Jääkylmä tihkusade tuntuu siltä, kuin tuhan-
net pienet neulat kutittaisivat paljasta ihoa. Iho muut-
tuu laikukkaaksi ja oman kehon ääriviivat todellisemmik-
si. Vastaantulijoiden höyryävän vartalon kaaret erottuvat 
valoa vasten. 

 Saunassa lämpö leviää ensin niskaan. Sieltä se hiipii 
kohti sormenpäitä, välillä polttava kuumuus piiskaa olka-
päitä ja hartioita. Toisinaan on pakko painaa pää jalkoi-
hin ja väistää lämpöä, joskus taas kaipaan löylyjen tuo-
maa kipua. Kun pitää päänsä pystyssä, ei voi keskittyä 
murehtimaan. 

 Silti sitä löytää itsensä kalliolta. Siltä samalta kalliol-
ta, jolla sadat ja tuhannet ihmiset, sukupolvet ja tarinat 
ovat seisseet ennen minua ja tulevat seisomaan minun 
jälkeeni. Siinä hetkessä on jotain taianomaista. Silloin 
sydämen lyönnit tuntuvat ympäri kehoa, järveltä hiipivä 
harmaus kaappaa tiukkaan syleilyyn ja korvissa kuuluu 
pelkkä veren kohina. 

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

Kuva: S
am

i H
elenius
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Vaivaton päästöjen 
nollaus
Oman talon lämmitystapa ei ole merkityk-
setön seikka, sillä kodin energiankäytöstä 
noin puolet kuluu lämmitykseen. Ympäris-
töseikat vaikuttavat yhä enemmän läm-
mitystapavalintoihin käyttömukavuuden, 
kustannusten ja energian hinnan ohella.

Tampereella päästöt ovat kaukoläm-
mössä vuonna 2030 alle Suomen sähkön-
tuotannon keskipäästöjen. Öljylämmöstä 
vaivattomaan ja energiatehokkaaseen 
kaukolämpöön vaihtava puolittaa päästöt 
saman tien – kymmenen vuoden 
päästövähennys on jo 90 prosenttia. 
Tarjottimella on myös päästötön vaihtoehto, 
Lähilämpö Puu, jolla verkkoon liittyvä pääsee 
nollaamaan päästönsä heti. 

– Kaukolämpöpalvelun 99,98 prosentin toimin-
tavarmuudesta nauttiva asiakkaamme tukee valin-
nallaan kotimaista työtä ja energiaa sekä kierto- ja 
metsätaloutta. Tampereella polttoaineen toimitus-
ketjussa on 250 ihmistä. Lähiympäristön kannalta 
iso kehitysaskel on ollut sekajätteen hyödyntämi-
nen energiana läjityksen sijaan. Kaukolämpö- 
asiakas voi olla ylpeä lämmitysvalinnastaan, hän 
on osa yhteiskunnan tärkeää energiajärjestelmää, 
summaa hyötyjä energiamarkkinat-yksikön johtaja 
Jukka Joronen Tampereen Sähkölaitokselta.

– Kaukolämpö on edullinen investointi. Lämmi-
tyksen reaalihinta on jopa laskenut, koska inflaa-
tiokorjauksetkaan eivät ole heiluttaneet sen hintaa 
kahdeksaan vuoteen. Yllättäviä kulueriä ei synny 
myöskään lämmönvaihtimen uusinnasta, sillä Säh-
kölaitoksen Lähilämpö Lokoisa -palveluna kaikki 
hoituu kiinteällä kuukausimaksulla. 

E T U R I V I S S ÄE T U R I V I S S Ä

Pientalojen 
öljypannut 
vaihtoon hyvällä 
tukiporkkanalla
Öljylämmitteisen pientalon 
omistajalla on nyt tuhannen 
taalan paikka vaihtaa lämmitys-
järjestelmä hiilineutraaliin 
kaukolämpöön. Sanonnan taalat 
ovat tosin päivittyneet 4 000 
euron avustukseksi.

Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere ja 
Laura Vesa

mön lisäksi ilma-vesilämpöpumppuun tai maalämpöön 
siirtyviä. Muihin lämmitysjärjestelmiin siirtymisen tuki  
on 2 500 euroa.

Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan 
ELY-keskus. Hakemus neuvotaan jättämään heti, kun  
purku- ja muutoskustannukset ovat tiedossa ja  
tarvittavat lupa-asiat kunnossa.

Kestävään lämmitykseen siirtyminen on otettu tosis-
saan, sillä ensimmäisen hakukuukauden aikana syyskuus-
sa avustushakemuksia jätettiin noin 3 000. ELY-keskuksen 
yksikönpäällikkö Ari Nygrén toivoo hakijoiden asioivan 
sähköisesti käsittelyn nopeuttamiseksi. 

– Aikaa kannattaa käyttää myös hakemuksen huolel-
liseen täyttämiseen sekä kaikkien tarvittavien liitteiden 
toimittamiseen samanaikaisesti. Harmittavan monessa 

Ympärivuotisesti öljylämmitteisessä omakoti- tai parita-
lossa asuvan kannattaa nyt jos koskaan harkita talonsa 
liittämistä kaukolämpöverkkoon. Hallituksen kädenojen-
nus öljylämmitysjärjestelmänsä kestävämpään lämmitys- 
muotoon vaihtavalle on tuntuva, 2 500–4 000 euroa. 
Kaukolämmön valitseva saa avustuksen maksimimääräi- 
senä. Valtio kuittaa parhaimmassa tapauksessa energia- 
remonttilaskusta jopa noin 40 prosenttia.

Tukiporkkana on näkynyt Tampereen Sähkölaitoksella 
selvästi yhteydenottojen lisääntymisenä, eikä ihme, nos-
taahan lämmityksen vaihtaminen ilmastoystävällisempään 
muotoon epäilemättä myös kiinteistön arvoa. 

– Kaukolämmön kustannusten lisäksi tiedustellaan  
liittymismahdollisuutta. Olemme joustavia verkon venyt- 
tämisen kanssa. Yksittäinen kiinteistö verkon rajamailla,  

samoin kuin vähän kauempanakin sijaitseva useamman 
omakotitalon rypäs, voi hyvin olla liitettävissä kaukoläm-
pöön. Esimerkiksi Messukylässä ja Härmälässä on ollut 
kaukolämpökiinnostusta. Asiakas voi aluksi ottaa mei-
hin yhteyttä sähköpostitse, jatkamme siitä yhteydenpitoa 
sijaintikartoituksella, kustannusarviolla ja muutossuunnit-
telulla, kertoo asiakkuuspäällikkö Paavo Pietikäinen.

Ilmastoteko innostaa
Avustusta voi hakea vuoden 2022 lopulle saakka öljy-
lämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon 
muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syn-
tyneet 1.6.2020 jälkeen. Ehtona on, etteivät öljy tai muut 
fossiiliset polttoaineet jää uuden rinnalle osaksi lämmi-
tysjärjestelmää. 4 000 euron avustus koskee kaukoläm-

tapauksessa joudumme pyytämään esimerkiksi valtakirjo-
ja tai muita oleellisia täydennyksiä.

30 miljoonan muutosavustuksella ympäristöministeriö 
tavoittelee 10 000 pientalon konkreettista ilmastotekoa, 
mikä vähentäisi taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöjä 
yhteensä noin 56 kilotonnilla vuodessa. ■

Valtio kuittaa 
energiaremontin 
laskusta jopa

40 %

22    23



Tampereen kaupunkiseutu vuon-
na 2044. Puolen miljoonan väes-
töstä 80 prosenttia asuu ydin-
keskustassa ja viihtyisissä 
lähikeskuksissa kävelyetäisyydel-
lä nopeista raitiotie- tai lähijuna-
yhteyksistä. Asuminen, työpaikat 
ja palvelut ovat saavutettavis-
sa lihasvoimin 15 minuutissa. 
Yhteiskäyttöiset ajoneuvot kulke-
vat energiaosuuskuntien tuotta-
malla aurinko- ja tuulisähköllä tai tankkaavat maatalouden 
ja kotitalouksien jätteistä tuotettua biokaasua. Kesän hel-
lekausina seniorit ja riskiryhmät virkistäytyvät viilennetyis-
sä julkisissa tiloissa. Samat tilat tarjoavat talven sateessa 
ja pimeydessä kirkasvaloa ja hyvinvointiharrastuksia. Rank-
kasateet johdetaan hulevesialtaisiin, jotka ovat osa seu-
dullisia sini- ja viherverkostoja ja ylläpitävät luonnon moni-
muotoisuutta. Kasvaneet sademäärät ja tuulet vaativat 
rakennuksilta ja infrastruktuurilta uudenlaista kestävyyttä. 
Tätä osaamista viedään myös ulkomaille. Kansainvälisiä yri-
tyksiä seudulle houkuttelevat toimintavarmuus ja turvalli-
suus, sekä uudet elinkeinot kuten uusiutuva energia ja hiili-
nielut. Kaupunkiseudun kunnat ovat hiilineutraaleja. 

 Tulevaisuuden Tampereen kaupunkiseutu voi olla kuva-
tun kaltainen – tai sitten ei. 

 Skenaariot eli kertomukset mahdollisista tulevaisuuk-
sista ovat ennakoinnin menetelmiä. Ennakointi tuottaa jär-
jestelmällistä tietoa ja ymmärrystä tulevaisuuden vaihtoeh-
doista nykyhetken päätöksenteon tueksi. 

 Ennakointityössä tarkastellaan globaaleja kehityssuun-
tia eli megatrendejä, kuten väestön ikääntymistä, kaupun-
gistumista, digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta. Kun enna-
koimme, vahvistamme sopeutumiskykyä tulevaisuuteen. 

 Skenaarioiden ja megatrendien lisäksi ennakoinnissa 
kerätään tietoa heikoista signaaleista, eli nykyhetken pie-
nistä, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti vahvistuvista 
ilmiöistä. Eräs heikko signaali on joidenkin yritysten vetäy-
tyminen uusista toimitilahankkeista, koska koronan ja etä-
työn myötä tarve tiloille on vähentynyt.  

→ Osallistu sinäkin kaupunkiseudun tulevaisuustyöhön 
jakamalla hiljaisia signaaleja osoitteessa  
tampereenseutu.fi/havaintohaavi.

M E  &  M A A I L M A

Ensi vuodesta lähtien kaikki Pirkanmaan biojäteautot 
suuntaavat lasteineen Nokian Koukkujärven jätekeskuk-
seen. Alueelle valmistuu tämän vuoden aikana huippu-
moderni, täysin automatisoitu biolaitos.

Se ottaa vastaan myös Nokian jätevesistä syntyvät 
puhdistamolietteet. Biojäte ja liete muuntuvat laitoksessa 
monenlaiseen hyötykäyttöön.

− Tuotamme multaa ja kierrätyslannoitteita. Lisäksi val-
mistuu ravinnerikasta nestettä lannoiteteollisuuden raaka- 
aineeksi. Myös prosessissa muodostuva metaanikaasu  

Biojäte tarkasti 
hyötykäyttöön
Pirkanmaan Jätehuollon uusi 
biolaitos nielaisee käsitel-
täväkseen 17 kunnan alueella 
syntyvät biojätteet. Proses- 
sissa syntyvä kaasu kerätään 
autojen polttoaineeksi.

Teksti: Tiina Laaninen / Kuvat: Emil Bobyrev

ASIAKKAALLE

Paluu  
tulevaisuuksiin

Kuva: Laura Vanzo

Antti Lippo 
on Tampereen 
kaupunkiseudun 
kuntayhtymän  
kehittämispäällikkö

kerätään talteen ja puhdistetaan tarkasti, laitosmestari 
Tommi Jaakkonen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä kertoo.

Laitoksen viereen tuleekin tankkauspiste, jossa biojä-
teautot voivat käydä hakemassa kaasupolttoainetta käyn-
tinsä yhteydessä. Big-biokaasua pystyvät pisteestä osta-
maan myös yksityisautoilijat.

Tähän asti pirkanmaalaisten keräämät biojätteet ovat 
kompostoituneet hiljalleen mullaksi Tarastenjärven jäte-
keskuksessa. Tämä toiminta loppuu asteittain uuden bio-
laitoksen myötä.

Matka läpi reaktorin
Biojäte käy laitoksessa läpi useita käsitte-
lyvaiheita. Ensiksi biojätepussit repäistään 
koneellisesti auki. Tämän jälkeen linja kuljet-
taa aineksen magneetin alle, missä biojät-
teen joukkoon vahingossa tippuneet ateri-
met ja muut metalliesineet saadaan pois.

Biojäte ohjautuu niin kutsuttuun kuivare-
aktoriin ja liete puolestaan märkäreaktoriin. 
Niissä massa liikkuu koko ajan hitaasti eteen-
päin ja käy läpi tarkasti säädellyn mätänemis-
prosessin.

Loppuvaiheessa seulotaan vielä ainek-
sen joukosta pois muovipussien riekaleet ja 
muut mätänemättömät kappaleet.

− Reaktoreiden toiminta perustuu siihen, 
että tavaraa menee sisään tasaisesti – ympä-
ri vuorokauden ja läpi viikon. Ihmistyövoimaa 
täysin automaattisesti toimiva laitos tarvit-
see silti hyvin vähän, Tommi Jaakkonen mai-
nitsee.

Hän kannustaa kaikkia lajittelemaan ahke-
rasti. Laitoksen kapasiteetti ei tule vastaan, 
vaikka yhä suurempi osa pirkanmaalaisten 
biojätteistä saataisiin talteen.

− Kotona voi hyvillä mielin ajatella, että 
banaaninkuoret ja kahvinporot ovat täällä 
meillä tosi hyödyllistä raaka-ainetta. Pirkan-
maalla edelleen keskimäärin yli kolmannes 
sekajätepussin sisällöstä on biojätettä, joten 
vielä on varaa tehostaa lajittelemista. ■

→ www.pjhoy.fi/bio

Biojätepussit repäistään 
koneellisesti auki. 

Biojätteen esikäsittely

Biojäte ohjautuu  
kuivareaktoriin 

Liete menee märkäreaktoriin 

Lopuksi poistetaan pussien 
riekaleet ja muu mätänemätön.

Lopputuotteet:
• Multa, kierrätys- 

lannoite
• Neste lannoite- 

teollisuuteen
• Biokaasu

Lopputuotteet:
• Lannoite- 

tuote
• Biokaasu

Kuivareaktorissa 
biojäte tekee 

hidasta 
matkaa 22−25 
vuorokautta.

Märkä- 
reaktori

Kaksilinjainen laitos mahdollistaa biojätteen jalostamisen lannoitteeksi, joka kelpaa luomutuotantoon.
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S U J U V A S T I

Mikä ihmeen MAL?
Tampere naapurikuntineen on 
jälleen neuvotellut Suomen valtion 
kanssa maankäytön, asumisen ja 
liikenteen (MAL) kehittämisestä 
Tampereen kaupunkiseudulla. Katse 
on riittävän kaukana tulevai-
suudessa, jotta kunnat pystyvät 
varautumaan uusiin asukkai-
siin, liikenneyhteydet toimivat 
ja yrityksillä on kiinnostavia 
sijoittumispaikkoja. Etenkin 
halutaan tukea hankkeita, jotka 
vaikuttavat myönteisesti ilmas-
toon.

Valtio tukee isojen kaupunkiseutujen kestävää kasvua nel-
jän vuoden aikana merkittävillä rahasummilla. Tampereen 
seutu saa esimerkiksi 15 miljoonaa euroa ratikan raken-
tamiseen ja laajentamiseen, 4,5 miljoonaa euroa lähijuna-

liikenteen tueksi tehtäviin Tesoman, Lempäälän, Nokian 
ja Oriveden asemanseutujen parantamishankkeisiin, arvi-
olta noin 10 miljoonaa euroa kunnallistekniikan rakenta-
miseen sekä saman verran kohtuuhintaisten asuntojen 
toteuttamiseen. 

 Lähijunaliikenteen vakiinnuttaminen on tärkeä seudul-
linen ponnistus. 

– Lempäälän ja Tesoman hankkeet ovat valmiita käyn-
nistettäviksi heti. Lempäälässä nousee aseman yhteyteen 
Lempäälä-talo ja Tesoman alikulku on jo valmiiksi tehty. 
Nokian asemanseudun toteutukseen edetään suunnitte-
lun kautta, ja Oriveden osalta kyseessä on vielä suunnit-
teluvaihe, summaa seutujohtaja Päivi Nurminen Tampe-
reen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

 Entä mitä kuuluu vuosi sitten käynnistyneelle lähijuna-
pilotille? 

– Parhaillaan neuvotellaan lähijunaliikenteen jatkosta 
seuraavaksi yhdeksäksi vuodeksi liikenne- ja viestintämi-
nisteriön ja VR:n kesken, Nurminen vastaa.

 Joukkoliikenteen tukemisen lisäksi myös kävelyn ja 
pyöräilyn laatutasoa ja käyttöastetta nostetaan yhdessä 
kuntien kanssa. Tampereen seutu on suuren liikennemur-
roksen edessä.

→ Aiheesta lisää sivuilla 16–19.

Kohta lajitellaan 
entistä paremmin
 

Jätelakiluonnoksen mukaan jäte-
huollon järjestämiseen Suomessa 
tulee lähivuosina muutoksia, jotka 
etenkin taloyhtiöiden on hyvä 
huomioida. 

Mistä on kyse, Pirkanmaan Jätehuollon yhteyspäällikkö 
Janne Korkeamäki?
Jatkossa viiden huoneiston ja sitä isompien kiinteistö-
jen on kerättävä taajamissa erikseen biojäte, metalli, lasi-, 
muovi- ja kartonkipakkaukset. Asukkailla on siis jatkossa 
paremmat mahdollisuudet lajitella. Osa sekajäteastioista 
voidaan vaihtaa vaikkapa muovipakkausten keräykseen. 
 
Milloin tämä tapahtuu?
Lakiluonnos edellyttää muutoksia viimeistään 2023 
alkaen. Aikataulu porrastetaan niin, ettei muutos koske 
kaikkia kuntia samanaikaisesti. Tiedotamme taloyhtiöil-
le lakiluonnoksen ja jätehuoltomääräysten etenemisestä. 
Isännöitsijän kannattaakin tilata Pirkanmaan Jätehuollon 
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Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä vastaa kuntien yhteistyöstä, jos-
sa suunnitellaan seudun yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää sekä 
kehitetään palveluja yli kuntarajojen. Seutuyhteistyössä ovat mukana Tam-
pere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi ja Vesilahti. 

→ tampereenseutu.fi

Yhdyskuntajätteestä tulee 
kierrättää entistä suurempi 
osa. Tuotamme vuosittain 

550 kiloa
yhdyskuntajätettä per henkilö. 

verkkosivuilta uutiskirje, jonka avulla pysyy parhaiten ajan 
tasalla jätehuollon muutoksista.
 
Miksi uudistus tehdään?
Tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudel-
leenkäyttöä ja kierrätystä. Lajittelu on entistäkin helpom-
paa, kun se tapahtuu jo kotipihassa. Ympäristön kannalta 
on parasta, että hyödynnettävissä olevat materiaalit käy-
tetään mahdollisimman tehokkaasti.
 
Miten autatte taloyhtiöitä uudistuksessa?
Meiltä saa tietoa ja tarvittaessa asiantuntijamme voivat 
käydä taloyhtiöissä puntaroimassa parhaat ratkaisut jäte-
huollon järjestämiseen. Jos nyt on mietinnässä esimerkik-
si jätekatoksen rakentaminen tai syväsäiliöiden hankinta, 
kannattaa olla yhteydessä meihin. Varmistetaan yhdessä, 
että keräysvälineiden määrä riittää myös jatkossa, ja että 
tyhjennykset onnistuvat sujuvasti ja turvallisesti.
 
Tuoko uudistus omaan lajitteluusi muutoksia?
Olen itse ollut jo pitkään aktiivinen lajittelija. Omat jäte-
astiansa löytyvät biojätteelle, paperille ja sekajätteelle. 
Muovi, kartonki, lasi ja metalli kulkevat kauppareissuil-
la isompiin keräyspisteisiin. Toiveeni tietenkin on, että 
uudistuksen myötä mahdollisuuteni lajitella ja kierrättää 
entisestään paranisivat.
 
→ www.pjhoy.fi

55 %
v.  2 02 5

60 %
v.  2 0 3 0

65 %
v.  2 0 3 5

Ratikka  
15 M€

Asemanseudut 4,5 M€ Kunnallistekniikka  
10 M€

Kohtuuhintaiset 
asunnot 10 M€

KIERRÄTYSTAVOITTEEMME

Valtion tukisummia Tampereen kaupunkiseudulle 
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En ikävöi kolikoita enkä 
pysäköintilipukkeita
Sastamalasta autoileva Laila Jylhä on ahkera Moovyn käyttäjä. 

– Eläkkeelle siirtymiseni jälkeen pärjäämme yhdellä autol-
la, mutta aiemmin meillä oli molemmat autot rekisteröityinä 
Moovyyn. Olemme innostaneet ystäväpiiriämmekin sovelluk-
sen käyttäjiksi.

– Käymme säännöllisesti mieheni kanssa joko yksin tai 
yhdessä asioilla Tampereella ja Ylöjärvellä, joskus ajellaan  
Pohjanmaalle ja Etelä-Suomeen. Moovya käytämme aina kun 
mahdollista. Se on niin helppoa ja nopeaa ja pysäköinnistä 
maksaa vain sen mitä käyttää. Kolikkoautomaatteihin tuli usein 
laitettua vähän ekstraa, jota ei tietenkään saanut takaisin, jos 
pysäköinti kestikin aiottua lyhyemmän ajan. 

– Kun käytin Moovya ensimmäisiä kertoja, hiukan arvelut-
ti, että toimiiko tämä todella näin yksinkertaisesti, ja toimiihan 
se! Kadunvarsipaikoille pysäköidessä tosin täytyy olla tarkka-
na, että pysäköi oikealle alueelle. Erityisen hyvältä tuntuu halli-
pysäköinnin kätevyys, nopeus ja vaivattomuus Moovyn avulla. 
Ei tarvitse puomilla kurkotella, tai lippuautomaatilla jonotella 
esimerkiksi konserttien jälkeen.

Sähkökentällä kiivetään 
pylvääseen
Tampereen Nirvassa sijaitsee Suomessa harvinai-
nen sähkökenttä, jossa sähköalan opiskelijat pää-
sevät käytännössä harjoittelemaan tulevia töitään 
autenttisessa, mutta turvallisessa ympäristössä. 

– Olemme olleet hiukan huolissamme, mis-
tä saadaan jatkossa osaavaa työvoimaa suurjän-
nitteisen verkon ja asemien rakentamiseen sekä 
huolto- ja kunnossapitotöihin, kun vanhat ikä-
luokat ovat siirtymässä pois työelämästä, kertoo 
projektipäällikkö Timo Hakkarainen Tampereen 
Sähköverkko Oy:stä.

Hakkaraisen mukaan sähköalalla on tällä het-
kellä töitä runsaasti, joten alalle kannattaa ehdot-
tomasti kouluttautua. Työssä pääsee ratkaise-
maan ongelmia ja reissaamaan. Välillä työ on 
rankkaa, kun ollaan maastossa säiden armoilla. 
Asiansa osaavilla asentajilla on kysyntää urakoit-
sijoiden keskuudessa.

Suomalaiset sähköverkkoyhtiöt sekä kanta-
verkkoyhtiö Fingrid ovat mukana mahdollistamas-
sa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen ainut-
laatuista oppimisympäristöä eli sähkökenttää. 
Opiskelijat pääsevät kokeilemaan käytännössä 
sellaisia asennustöitä, joita ei pääse kokeilemaan 
missään muualla. 

→ instagram.com/sahkokentta

Sähköä ja lämpöä jätevedestä
Jäteveden puhdistusprosessissa muodostuu lietettä, joka käsitellään Viinikan-
lahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla biologisesti niin, että siitä muo-
dostuu biokaasua. Biokaasu muutetaan sähköksi ja lämmöksi. Viinikanlahdes-
sa se tehdään kaasumoottorigeneraattorin ja Raholassa mikroturbiinin avulla. 
Biokaasulla tuotetaan sekä sähköä jäteveden puhdistusprosessien käyttöön 
että lämpöä puhdistamorakennusten lämmittämiseen. Vuonna 2019 Viinikan-
lahden ja Raholan jätetevedenpuhdistamoilla biokaasua tuotettiin 3,2 miljoo-
naa kuutiota. 

Kun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo valmistuu, sielläkin toimii oma 
biokaasulaitos. Jäteveden puhdistuksessa syntyvällä biokaasulla aiotaan käyt-
tää puhdistamon kaasumoottoreita, jotka tuottavat lähes 60 prosenttia puh-
distamon tarvitsemasta vuotuisesta sähköenergiasta ja kaiken lämpöenergian.

Moovy-sovellus on paitsi kätevä, 
myös ympäristöystävällinen, 
sillä sen myötä säästyy hämmäs-
tyttävän suuri määrä pahvilipuk- 
keita. Etenkin korona-aikana 
Moovy on hyvin hygieeninen, 
koska käyttäjän ei tarvitse 
koskea esimerkiksi erillisiin 
maksuautomaatteihin.

ETTÄ MITÄ?

Kuva: Tiia S
araiva

Viime vuonna 

57 %
puhdistamoiden 
sähköstä ja  

lämmöstä saatiin 
biokaasusta.

Klubi edelläkävijöille
Tampereen Sähkölaitos ei halua arvailla, mitä asi-
akkaat toivovat, vaan tuotteet ja palvelut kehite-
tään todelliseen tarpeeseen. Energian edelläkävijät 
-klubi on paikka, jonne etenkin yritykset voivat tul-
la ideoimaan ja jalostamaan uusia energiaan liitty-
viä palveluita. 

Miltä kuulostaisi, jos taloyhtiö voisi ostaa läm-
mönjakohuoneen palveluna eli ostaa lämmön ja sii-
hen liittyvän tekniikan ja huollon palveluina sen 
sijaan, että kaikki ostetaan yhtiölle omaksi? Tai yrit-
täjä, haluaisitko yritykseesi oman aurinkovoimalan? 
Rakennuksen katolle tai seiniin kiinnitettävät aurin-
kopaneelit voisivat tuottaa kiinteistön sähköä tai 
autojen lataustolppien sähköt.

– Tänä syksynä haluaisimme kuulla isännöitsijöi-
den raporttitarpeista ja löytää pilottiasiakkaat tes-
taamaan yhdessä paremmaksi kehitettävää rapor-
tointia, kertoo myyntipäällikkö Hanni Hirvonen. 

Kuva: Tam
p
ereen aikuisko

ulutuskeskus TA
K
K

Kuva: R
am

i M
arjam

äki

28    29



Mikä on työnkuvasi?
Somessa olen kutsunut itseäni kakkaputkimieheksi, mut-
ta virallisesti toimin siirtoviemäriurakoiden projektipäällik-
könä Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeessa. 
Vastaan siis kokonaisuuden etenemisestä.

Sukkuloin päivittäin toimiston ja työmaiden väliä, 
mihin polkupyörä on osoittautunut loistavaksi kulku- 
peliksi.

Mikä on työssäsi antoisinta?
On tosi mielenkiintoista päästä mukaan näin ainutlaatui-
seen projektiin. Tämä hanke vaikuttaa vielä vuosikymme-
nien kuluttua kaupunkikuvaan ja asumiseen. Jätevesiä ei 
enää tulevaisuudessa vatkata maan pinnalla keskustan 
kupeessa vaan syrjempänä kallion sisässä.

Miten asukkaat ovat suhtautuneet?
Ylivoimaisesti eniten ihmisiä tietysti kiinnostavat liikenne-
järjestelyt. Parhaillaan siirtoviemäriä vedetään Hatanpään 
sairaalan lähistöllä ja Nuolialantien varressa, minkä var-
maan jokainen näillä alueilla asuva ja asioiva on huoman-
nut. Lisäksi vesillä liikkujat ovat voineet Raholassa nähdä, 
kun putkea viedään Pyhäjärven pohjaan.

Asennoituminen on ollut kärsivällistä. Asukkaat tuntu-
vat ymmärtävän, että kyse on välttämättömästä työstä ja 
että haitta on vain väliaikainen. Kiitokset tästä kaikille!

Miten vapaa-aikasi kuluu?
Tykkään liikkua: lenkkeilen, pyöräilen ja käyn salilla. 
Lisäksi vastikään hankittu koiranpentu pitää kiireisenä.

Mikä on parasta Tampereessa?
Pidän siitä, miten kaupunki kasvaa ja kehittyy. Tampereel-
la on mukavan myönteinen ilmapiiri ja paljon nuoria.

Elämää kahdella vuosituhannella
Rautatienkadun eteläiseksi päätteeksi rakennettiin 1910-luvulla kaksikerroksinen 
puinen asuintalo, joka saa 2020-luvulla naapurikseen tornitalojen ja kansiareenan 
korkealle kurottavat siluetit. Vuoden päästä seuraamme urheilua ja tapahtumia 
monitoimiareenalla, ehkä samaan aikaan joku purkaa uudessa kodissaan muutto-
laatikoita, toinen heittäytyy hotellin pehmeille lakanoille. 

Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, v. 1920–1929

K E S K U S P U H D I S T A M O L T A ,  P Ä I V Ä Ä ! H I S T O R I A A  T E K E M Ä S S Ä

Jopo kuljettaa  
#kakkaputkimiestä
Marko Männynsalo kiittää tampe-
relaisia kärsivällisestä suhtau-
tumisesta siirtoviemärityömaiden 
liikennejärjestelyihin.

Teksti: Mari Vehmanen / Kuva: Laura Vesa

SULKAVUOREN KESKUSPUH-
DISTAMO KÄYNNISTYY 2025

• Tampereen Sulkavuoren sisään raken-
netaan uusi keskuspuhdistamo, jossa 
käsitellään Kangasalan, Lempäälän, 
Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja 
Ylöjärven jätevedet.

• Samalla nykyiset Viinikanlahden, Raholan 
ja Lempäälän jätevedenpuhdistamot 
jäävät asteittain pois käytöstä. Jätevedet 
johdetaan Viinikanlahdelta paineviemäreitä 
pitkin Vihilahteen ja sieltä edelleen tunne-
lissa Sulkavuoreen.

• Siirtoviemäreitä vedetään parhaillaan.

→ Lue lisää www.keskuspuhdistamo.fi
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy Rauhaniemi, 9.3.2020 klo 16.15

Mitä mieltä olit lehdestä?
Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheesta haluaisit lukea tulevissa numeroissa? Anna palautetta 
2030-lehdestä viimeistään 30.11. ja olet mukana arvonnassa. Voittajien kesken arvotaan pieniä palkintoja! 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

→ Kerro palautteesi ja osallistu arvontaan osoitteessa: 2030-lehti.fi/ota-yhteytta/

P.S.


