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Vihreää viileyttä 
Juha ja Tuula Niemelän kodissa lat-
tiaviilennys lisää asumismukavuutta. 
Viileys tuntuu helteellä yhtä miel- 
lyttävältä kuin lämmitys talvella. 
Ja mikä parasta, Näsijärven syvän-
teistä saatava viilennys ei tuota  
hiilidioksidipäästöjä. 
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HUOMINEN  ON  NY T

Ennakoi lämpöverkon 
keskeytykset
LämpöSTOP on maksuton tekstivies-
tipalvelu, joka ilmoittaa kaukolämmön 
suunnitelluista jakelukeskeytyksistä talo-
yhtiössäsi tai kiinteistössäsi.

Saat suunnitelluista keskeytyksistä 
tekstiviestin noin viikkoa ennen keskey-
tysajankohtaa ja vikatilanteissa heti, kun 
häiriön laajuus on selvitetty. 

→ Lisätietoa palvelusta:
https://www.sahkolaitos.fi/aina-apuna/
vikapalvelu-247/lampostop-tekstiviesti-
palvelu/
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1 LämpöSTOP-palveluun voit liittyä 
lähettämällä tekstiviestin numeroon 
18200: KL käyttöpaikkanumero (esi-
merkiksi: KL 123456)

2 Palveluun liittymisessä tarvittavan 
käyttöpaikkanumeron löydät kiin-
teistön kaukolämpölaskusta tai voit 
tiedustella sitä esimerkiksi taloyhtiösi 
isännöitsijältä.

3 Palvelusta poistutaan lähettämällä 
tekstiviesti numeroon 18200: 
KL SULJE käyttöpaikkanumero  
(esimerkiksi: KL SULJE 123456)
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”Ei virasto, vaan oleskelutila,  
jossa voi viihtyä pitkään”
Lempäälä-talo on kuntalaisten olohuone, jossa voi hoitaa kunnan asioita mutta myös syödä, 
käydä kuntosalilla – ja ylipäätään viihtyä. Palvelukäytävällä kulkiessaan kuntalainen voi ker-
ryttää tietoa lajittelusta ja kierrätyksestä. Huvia ja hyötyä siis, yhdessä paikassa. 

→ BIOJÄTTEEN KIERTOKULKUUN VOI TUTUSTUA MYÖS SIVUILLA 16–19.

Mun paikka Anni Määttä, Lempäälä-talo, Lempäälä, 22.2.2021 klo 14.53

Hienoja toiveita, Alina, Charlie ja Matti!
Tämän lehden sivulla 13 kolme tamperelaisnuorta kuvai-
lee, millaisessa kaupungissa he haluavat elää vuonna 
2030. Koska kaikkien kolmen tulevaisuuskuviin sisältyy 
energia-asioita, hyödynnän päätoimittajan palstaani ja 
kommentoin lyhyesti nuorten hienoja visioita. 

Alina toivoo, että uusi asutus Tampereen seudulla raken- 
nettaisiin ympäristölle kestävällä tavalla ja sähköistet-
täisiin uusiutuvalla energialla. Tämä on loistava ajatus  
ja tavoite! Rakentaminen Tampereella on järkevää niin 
kustannus- kuin ympäristönäkökulmista. Ratikka on tuo-
nut paljon täydennysrakentamiskohteita ympäri kaupun-
kia. Kun kulkuyhteydet ja muu kaupunki-infra ovat  
valmiina, niiden rakentamisesta ei synny päästöjä, ja julki-
nen liikenne voidaan hyödyntää täysimittaisesti. Sähköstä 
tuotetaan Suomessa jo nyt 80 prosenttia päästöttömästi, 
ja määrä on nousemassa lähes 100 prosenttiin. Sähköä 
voi siis huoletta käyttää – kohtuullisesti toki. 

Tampere lämpiää valtaosin bio- ja kiertotalouden sivu-
virroilla, joista tuotamme kaukolämpöä. Tampereen Säh-
kölaitos käyttää voimalaitoksissaan pirkanmaalaista met-
sätähdettä eli oksa- ja latvusmassoja, harvennuspuuta 
sekä muun muassa sahojen sivutuotteita. Nämä ovat 
kaikki uusiutuvaa energiaa ja niiden käyttäminen on kes-
tävällä pohjalla. Jätteestä me suomalaiset lajittelemme 
paperin, pahvit, biojätteen, metallin ja lasin sekä erikseen 
muovit. Hyödynnämme kaiken tämän. Ja se mitä jää jäl-
jelle, ei kulkeudu kaatopaikalle, vaan kierrätämme sen 
energiana. Tämä on vastuullista energiantuotantoa. 

Charlie toivoisi kulkevansa tulevaisuudessa omalla 
sähköautollaan, joka ladattaisiin samalla uusiutuvalla 

energialla, jolla talotkin lämpiävät. Meillä on Tampereella 
yhteistuotantolaitoksia Naistenlahdessa, Lielahdessa sekä 
Tammervoima Tarastenjärvellä. Niissä tuotetaan sekä säh-
köä että lämpöä. Sähkön käyttö tulee lisääntymään hen-
kilöliikenteessä, mutta oma tuotantomme ei siihen tule 
riittämään. Kasvava uusiutuvan sähkön tuotanto nojaa laa-
jaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Todennäköistä siis 
onkin, Charlie, että sähköautosi kulkee esimerkiksi tanska-
laisella tuulivoimalla tai norjalaisella vesivoimalla. Suomen 
teollisuus on tehnyt vähähiilisyystiekarttansa ja tarvitsee 
sähköä vähentämään päästöjään. Suomessa ei ole täl-
lä hetkellä sähköntuotantokapasiteettia vastaamaan nou-
sevaan sähkön kysyntään, ja siksi kaikki liikenevä sähkö 
tulee käyttää teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin.

Matti kantaa huolta energiasektorin suurista päästöistä 
ja ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi pieniä ydinvoimaloita. 
Energiasektorin päästöt ovat puolittuneet Tampereella 
10 vuodessa, ja olemme pian ottamassa uutta suurta 
harppausta rakenteilla olevan Naistenlahti 3 -voimalai-
toksemme myötä. Hiilidioksidipäästömme vähentyvät 95 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2010 ver-
rattuna. Pienien ydinvoimaloiden aika on mahdollisesti 
myös tulossa, mutta niitä ennen on kehityspöydillä aina-
kin suuria lämpöakkuja ja geotermisen energian tutki-
musta. Tämä onkin kaukolämmön paras ominaisuus: kau-
kolämmitys on ikuista, vain lämmön lähde muuttuu.  

 
Jussi Laitinen
Päätoimittaja, Tampereen Sähkölaitoksen  
toimitusjohtaja 
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Jussi Laitisen taustalla 
näkyvässä Naisten-
lahden voimalaitok-
sessa on käynnissä 
Tampereen suurimman 
ympäristöinvestoinnin, 
Naistenlahti 3 -biolai-
toksen rakennustyöt; 
www.naistenlahti.fi
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Tampereen seudulla 
asuu tyytyväistä sakkia
Tampereen kaupunkiseudun asukkaiden tyyty-
väisyyttä ja suositteluhalukkuutta oman asuina-
lueensa osalta voidaan pitää melko hyvänä. Asia 
käy ilmi Tampereen kaupunkiseudun asukas- ja 
poismuuttajakyselystä, joka keräsi yhteensä noin 
3 600 vastausta.

Kyselyn tulosten mukaan kaupunkiseudun 
nettosuosittelijaindeksi eli NPS on 47. Asteikko 
on lukemasta -100 lukemaan +100. 

– Asumismuodoilla tarkasteltuna korkein tyy-
tyväisyys ja suositteluhalukkuus on pari-, rivi- tai 
erillistaloissa asuvilla. Kaupunkiseudun vahvuuk-
sina nähdään liikunta-, urheilu- ja opiskelumah-
dollisuudet sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, 
kertoo Tampereen kaupunkiseudun kehittämis-
päällikkö Antti Lippo.

Poismuuttaneiden keskuudessa NPS kaupun-
kiseudulle on 33. Poismuuttaneista 62 prosent-
tia on erittäin tai jokseenkin halukas palaamaan 
seudulle.

HYVÄ  ME!
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BIODIVERSITEETTI?

Luonnon perusominaisuus biodiversi-
teetti on luontotyyppien, lajien ja gee-
nien monimuotoisuutta, johon talou-
temme, elämämme ja hyvinvointimme 
perustuu.

Biodiversiteetti- ja viestintäasiantun-
tija Riku Lumiaro Suomen ympäristö-
keskus SYKEstä kiteytti biodiversitee-
tin yhteen lauseeseen.Ku

va
: R

ik
u 

Lu
m

ia
ro

Ku
va

: L
au

ra
 V

an
zo

 /
 V

is
it 

Ta
m

p
er

e

Muovi- 
pakkauksesta 
kukkaruukuksi
Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun 
viet muovipakkauksen keräyk-
seen? Keräysastiaan laitettu pak-
kaus kuljetetaan Riihimäelle For-
tumin muovijalostamoon, jossa 
pakkaukset kierrätetään uusio-
muovituotteiden raaka-aineeksi. 
Kierrätysmuovista valmistetaan 
muovipusseja, komposiittilauto-
ja, kukkaruukkuja ja ämpäreitä.

MUOVINKERÄYKSEEN VOI VIEDÄ: 

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, 
kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, 
juusto- ja valmisruokapakkaukset

• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten 

litistettyinä
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Irrota korkki, puhdista pakkaus ja vie keräyk-
seen. Luonto kiittää!

    2030 – selkeä ja asiallinen
Tutkimme lukijakyselyllä, mitä te lukijat lehdestä tuu-
maatte. Lehteä kuvailtiin selkeäksi, asialliseksi ja ajan-
kohtaiseksi. Toisille lehti on tärkeä, joillekin turha. 
Lukijat arvostavat kotiin jaettavaa, painettua lehteä 
selkeästi verkkolehteä enemmän. Saimme myös run-
saasti juttuideoita. 

71 % 
lukijoista 

haki lehdestä 
hyödyllisiä 
faktoja

52 % 
luki  

kiinnostuneena  
joukko- 

liikenteestä

48 % 
kiinnosti  
seutukunnan  
kehitysasiat

Ei huono! Kiitos kaikille osallistuneille!

Varusteet kuntoon
Pyöräilykausi alkaa toden teolla ilmojen lämmetessä. 
Varmista, että ajaminen on turvallista ja näyt  
sekä kuulut muille liikenteessä liikkujille.  
Sitten vaan polkemaan! 

Pirkanmaalla rekisteröitiin

417 

sähköautoa vuonna 2020

Määrä on 

+ 120 % 

edellisvuoteen verrattuna. 

Valtakunnallisesti  
sähköautoja rekisteröitiin 
123,8 prosenttia enemmän  
kuin edellisenä vuonna.

Maski roskikseen,  
käsidesipullo  
muovinkeräykseen
Kaupungin julkiset roskikset täyttyvät nyt hengitys-
suojaimista. Ja hyvä niin! Maskit kuuluukin laittaa 
sekajätteeseen, josta ne päätyvät Tammervoiman 
hyötyvoimalaan. Voimalassa maskit poltetaan turvalli-
sesti, ja samalla saadaan kaukolämpöä ja sähköä.

Jos käsidesipullo on aivan tyhjä, sen voi laittaa 
muovipakkausten keräykseen. Jos pullossa on ainet-
ta jäljellä, kyse on vaarallisesta jätteestä. 

Pihalle! 
Kevät saa pihatöiden ystävien sormet syyhyämään. 
Pian pääsee haravoimaan pihaa ja leikkaamaan puita 
ja pensaita. 

Pihan siistimisen jälkeen risut ja oksat voi viedä 
jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen 
Tarastenjärvelle. Peräkärrykuormallinen otetaan vas-
taan maksutta, isommista määristä veloitetaan jäte-
maksu. Risut haketetaan ja käytetään biojätekompos-
tin seosaineena.

Vieraslajit, kuten jättipalsami tai japanintatar eivät 
kuulu risujen joukkoon, vaan ne voi laittaa normaalin 
sekajätteen sekaan jätesäkkiin pakattuna. Suuret mää-
rät on toimitettava jätekeskuksiin.
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Vihreää  
viileyttä  

Näsijärven  
syvänteistä

Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Marjaana Malkamäki

Viime kesien tukalat hellejaksot ovat 
muistuttaneet, että Suomessakin tarvitaan 

kodeissa viilennystä. Tampereella Näsijärven 
kylmyys viilentää jo monia asuntoja ja 

toimistotiloja.

R
anta-Tampellaan kivenheiton päästä muutta-
neet Tuula ja Juha Niemelä seurasivat tiiviis-
ti alueen suunnittelua ja rakentamista, sillä he 
halusivat kodin Näsijärven aaltojen tuntumas-

ta. Asunnon jonotuksessa onnisti ja he muuttivat seitse-
männen kerroksen maisemakotiinsa keväällä 2019.

Toiveensa viileästä asunnosta Niemelät muistavat sine-
töityineen hellekesänä 2018, jolloin he pakenivat viilenne-
tylle mökilleen pätsiksi kuumenneesta kodistaan. 

– Ostovaiheessa Peabin asuntomyyjä kertoi meille lattia- 
viilennyksestä. Perehdyin siihen toki itsekin muun muassa  
erään diplomityön avulla. Muutettuamme taulukoin huvik-
seni puolentoista vuoden ajan kotimme lämpö- ja kosteus- 
lukemia. Seuranta vahvisti mututuntumaamme lattiavii-
lennyksen toimivuudesta ja riittävyydestä. Vaikka aurinko 
lämmittää asuntoamme aamusta iltaan, kuumimpina helle- 
kausinakaan kotimme ei lämpiä yli 25-asteiseksi eli asumis- 
viihtyisyys on taattu ympäri vuoden, Juha Niemelä toteaa 
tyytyväisenä.  

Taloyhtiön automatiikka seuraa ulkolämpötilaa ja syöt-
tää kesäkelien koittaessa viilentävää vettä Niemelöitä talvi-
aikaan lämmittävän lattian putkistoon. 

– Toisin kuin lämpöä, viileyttä emme voi itse juu-
ri säätää, vaan automatiikka notkistelee ulkolämpötilan 
mukaan. Vesi kiertää asunnoissa korkeintaan 17-asteisena. 
Viileämmällä kierrolla vesi kondensoituisi rakenteisiin. Lat-
tioiden viileys tuntuu meistä helteellä yhtä miellyttävältä 
kuin lämmitys talvella.  

Työnteko luistaa helteelläkin
Silloin tällöin kotonakin etätyöskentelevä yrittäjäparis-
kunta kiittelee niin jäähdytetyn yrityksensä kuin vilpoisan 
kotinsa optimaalisia työskentelyoloja. 

– Kun töihin pystyy keskittymään hyvin, kaikki ympäril-
lä on kunnossa. 

Peabin projektipäällikkö Marjo Jalonen uskoo etätöi-
den yleistymisen lisäävän kotien viilennysmahdollisuuden 
kysyntää. 

Juha Niemelä voi 
silmäillä parvek-
keeltaan kotinsa 
viilennyksen 
alkulähdettä 
Näsijärvellä.

→
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– Toistaiseksi viilennys on linkitetty tukalien helteiden  
helpottajaksi, mutta varmasti viilennettyjen toimistojen 
työskentelymukavuutta kaivataan yhä enemmän myös 
kotioloissa. Punnitsemme jäähdytysmahdollisuutta aina, 
kun rakennamme kaukokylmän saatavuusalueella asun-
toja, jotka ovat hintatasoltaan ja kohderyhmältään tähän 
sopivia.

Viilennys on selkeä myyntivaltti varsinkin arvokkaam-
missa asunnoissa ja sen rooli ostopäätöksissä korostuu 
koko ajan. Raikkaan viileästä sisäilmasta on tulossa asu-
misessa autojen ilmastoinnin kaltainen standardi. Viilen-
nys myös nostaa asunnon arvoa. 

Lähiviileyttä myös koteihin
Tampereen keskusta-alueen lähes 17 kilometrin pituinen 
kaukojäähdytysverkosto mukavoittaa oloja jo yli 50 raken-
nuksessa. Uusia asiakkaita verkkoon liittyy sitä mukaa 
kuin se laajenee. Myyntipäällikkö Samu Lepistö Tampe-
reen Sähkölaitokselta on tyytyväinen erinomaiseen kehi-
tyskäyrään.

– Pääosin asiakkaamme ovat toimistotaloja, mutta ver-
kon laajentuessa jäähdytyksen suosion nousu näkyy par-
haiten asunnoissa. Jäähdytys on otettu lähes kaikkiin 
keskustan uudiskohteisiin. Olemassa oleviin kerrosta-
loihin sitä kysytään paljon erityisesti linjasaneerausten 
yhteydessä.

Riittävän isot tilaajat vauhdittavat verkoston laajenta-
mista eri suuntiin. Toiminnan alkuvaiheessa Taysin jääh-
dytyskilpailutuksen voitto ja alueen isot remontit poikivat 
sille suunnalle lukuisia liittymiä. Keskustassa kosken itä-
puolella verkoston kattavuus on jo kohtalaisen hyvä. Klin-
gendahlin jäähdytys toi verkon myös länsipuolen yritys-
ten ja taloyhtiöiden saataville.

– Hiljattain verkosto laajeni Hatanpään sairaalalle, joka 
liitetään mukaan vaiheittain. Tuo linja mahdollistaa myös 
nykyisen jätevedenpuhdistuslaitoksen alueelle kaavail-
lun asuinalueen jäähdyttämisen. Toinen merkittävä kehi-
tyssuunta on Hämeenpuisto, jonka myötä verkosto tulee 
Särkänniemen ja Hämeenkadun pohjois- ja eteläpuolen 
ulottuville. Pinninkadun ja Kullervonkadun akselille raken-
nettava putki tarjoaa jäähdytystä Tammelantorin ympäris-
tön täydennysrakentamiskohteille. Parhaillaan verkkoon 
liitetään Kannen ja Areenan aluetta ympäröivine kiinteis-
töineen.

Luontoa ja energiaa säästäen
Noin 85 prosenttia tamperelaisten viilennyksestä on 
peräisin 20 metrin syvyydestä Näsinselältä. Viileä vesi 
virtaa kilometrin pituisessa putkessa Kaupinojan jäähdy-
tyslaitokseen, jossa se luovuttaa kylmäenergiansa vapaa-
jäähdytyssiirtimellä jäähdytysverkkoon. Lämmennyt vesi 
palaa lämmönsiirtimeltä takaisin järveen. Vapaajäähdy-

tyksessä järvivesi ei missään vaiheessa sekoitu jäähdytys-
verkon veteen. Vain energia siirretään lämmönvaihtimien 
välityksellä.

– Asiakkaille 8-asteisena lähtenyt vesi palaa 16-astei-
sena takaisin Kaupinojalle, jossa se taas jäähdytetään ja 
lähetetään uudelleen verkostoon. Toki purkuputkessa kul-
kevaa hukkaenergiaa on hyödynnetty ensin esimerkiksi 
lämmittämällä sillä Kalevan uintikeskusta. 

Näsijärven kylmyys riittää lämpimimpiä kesäpäiviä 
lukuun ottamatta hoitamaan verkoston jäähdytyksen. Tar-
vittaessa jäähdytysverkostossa kiertävää vettä lisäviilen-
netään sähkökompressoreilla.

Kun Tamperetta kehitetään vinhasti ja jäähdytyksen 
kysyntä kasvaa, riittääkö vuonna 2016 käyttöön otetun 
Euroopan suurimman järvivettä hyödyntävän jäähdytyslai-
toksen kapasiteetti? 

Juha Niemelä kiittelee myös 
etätöiden sujuvan viilennyksen 
mukavoittamassa kodissa.

→

→

Tamperelaisten viilennyksestä 
85 % on peräisin 20 metrin  
syvyydestä Näsinselältä.

Jäähdytysvesi virtaa Kaupinojan 
jäähdytyslaitokseen Näsinselältä.

Kaupinojalta vesi 
lähtee 8-asteisena.

20-asteinen paluuvesi matkaa 
Kalevan uintikeskuksen kautta  
Kaupinojalle. Uintikeskus ottaa paluuputkesta 16-asteista vettä, joka 

lämmitetään uintikeskuksen lämmitystarpeisiin sopivaksi, 
50-60 -asteiseksi. 16-asteisesta vedestä poistettu energia 
tuottaa ”jätteenä” kylmää vettä, joka johdetaan kaukojääh-
dytyksen menoputkeen 6–8-asteisena. Kalevan uintikeskus 
toimii siis myös kaukojäähdytyksen tuotantolaitoksena.

Taloyhtiön automatiikka lukee ulkolämpö-
tilaa, ja kaukojäähdytysverkon vesi viilen-
tää lämmönsiirtimen välityksellä lattioiden 
putkissa kiertävän veden sopivaksi.

Kaupinojan  
jäähdytyslaitos

Kalevan uintikeskus

Ranta-Tampella

Paljasjalkaisena tamperelaisena Samu 
Lepistö on erittäin ylpeä Näsijärveä 
hyödyntävästä kaukojäähdytyksestä, 
josta tulee tulevaisuudessa hiilineutraalin 
Tampereen tärkeä osa.
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→ Lepistön mukaan raja ei tule ihan kohta vastaan. 
– Kaupinoja on 40 megawatin laitos, ja viime kesänä 

sen maksimiteho oli noin 14 megawattia. Jäljelle jäävällä 
26 MW:lla jäähdytetään 450 kerrostaloa, 45 isoa toimisto-
rakennusta tai vaikka 10 areenaa.

Päästötön kaukojäähdytys
Kiinteistöihin viileyttä saadaan kolmella konstilla: keski-
tetyllä tuloilman jäähdytyksellä, puhallinkonvektoreilla tai 
kuten Niemelöillä, lattiaviilennyksellä.

Lähellä tuotetun, päästöttömän kaukojäähdytyksen 
ehdottomia etuja ovat varmatoimisuus ja vähäiset huolto-
kustannukset. Lepistö korostaa järjestelmän pitkäikäisyy-
den tuovan merkittävää etua jäähdytinten elinkaarikus-
tannusvertailuissa. 

– Koska ulkoisia äänekkäitä ja rumentavia lauhdutinyk-
sikköjä ei tarvita, tämä soveltuu myös suojeltujen raken-
nusten jäähdyttämiseen.

Hellettä on mahdollista suitsia myös jäähdytysverkos-
ton ulkopuolella. 

– Mikäli kohde on riittävän iso ja sijaitsee sopivassa 
kaukolämpöverkon kohdassa, tarjoamme CHC-jäähdytystä. 
Kiinteistö jäähdytetään ja ylilämpö napataan talteen. Tämä 
”jäte-energia” hyödynnetään nostamalla sen lämpötila 
lämpöpumpulla riittävän korkeaksi, jotta se voidaan ajaa 
kaukolämpöverkkoon seuraavalle asiakkaalle. Nerokkaan 
energiakierrätyksen ensimmäinen CHC-liittymä rakenne-
taan ensi kesänä Kalevan uuteen liikekeskukseen. ■

Ku
va

t:
 E

m
il 

B
o
by

re
v

Millaista arkea elän vuonna 2030?
Alina Aarnio
17-vuotias lukiolainen
Tampere

Toivon olevani kansainvälises-
sä työssä ja asuvani kerrostalos-
sa Tamperetta isomman kaupun-
gin keskustassa, koska rakastan 
isojen kaupunkien sykettä. Luon-
non ja rahan säästämiseksi liikun 
mieluiten kävellen, sähköpyöräl-
lä tai julkisilla liikennevälineillä. Jos 
ostaisin auton, haluaisin sähköau-
ton. Arvostaisin hyvää kirpputo-
ri- ja kasvisruokatarjontaa elääk-
seni itselleni sopivalla kestävällä 
elämäntavalla. Erityisen ihanaa oli-
si hyvät junayhteydet muihin mai-
hin, jotta voisin jatkaa rakasta mat-
kustusharrastustani lentämistä 
välttäen.

Tampereen toivon panosta-
van ratikkaverkoston laajentami-
seen, bussilinjojen sähköistykseen 
ja sujuvuuteen sekä pyöräilyreit-
tien lisäämiseen. Uusi asutus tuli-
si rakentaa ympäristölle kestäväl-
lä tavalla ja sähköistää uusiutuvalla 
energialla.

Charlie Cruz Kauppila
18-vuotias abiturientti
Tampere

Asun todennäköisesti Helsingis-
sä tai Tampereella. Pidän kaupun-
gissa asumisesta lyhyiden välimat-
kojen sekä hyvien palveluiden ja 
harrastusmahdollisuuksien vuok-
si. Matkat keskustassa taittu-
vat helposti kävellen tai pyörällä. 
Kauemmas voi kulkea julkisilla kul-
kuvälineillä tai ehkä jopa omalla 
sähköautolla. Sähköautoa ladataan 
luonnollisesti samalla uusiutuvalla 
energialla, jota käytetään asunto-
jenkin lämmitykseen.

Energiasektori on Suomen suu-
rin päästölähde, ja siksi puhtaan 
energian käyttäminen on erityisen 
tärkeää tulevaisuudessa. Toivotta-
vasti kaupunkilaisia kannustetaan 
vaihtoehtoisten kulkuvälineiden 
käyttöön yksityisautoilun vähentä-
miseksi, erityisesti keskustoissa. 
Hyvässä pyörätieverkostossa pyö-
räily on autoilua nopeampaa, ter-
veellisempää ja vie autoja vähem-
män tilaa.

Matti Mustonen
18-vuotias abiturientti
Tampere

Vuonna 2030 haluan elää Tam-
pereella, joka on kaunis ja moni-
puolinen kaupunki. Tampere on 
Hinku-kuntana sitoutunut päästö-
vähennyksiin. Lämmön ja sähkön 
tuotanto on yksi isoimmista pääs-
töjen aiheuttajista. Tulevaisuuden 
Tampereen tulee tuottaa puhtaasti 
kaukolämpöä ja sähköä. Pienydin-
voimala ratkaisisi ongelman, bio-
polttoaineita voi tuottaa vain rajal-
lisesti.

Vähäpäästöisen matkailun ei tar-
vitse vuonna 2030 tarkoittaa pyö-
räilyä. Toivon silloin kulkevani yöju-
nalla Rail Balticalla tehokkaasti 
Berliiniin. Tulevaisuudessa raideyh-
teydet korvaavat lentoreittejä, kun-
han raiteet vain rakennetaan tar-
peeksi nopeiksi – ja nopeasti.

Juha Niemelä iloitsee kaukoviilennyksen tarjoamasta 
kotinsa käyttömukavuudesta sekä siitä, että nukku-
minen sujuu hyvin ympäri vuoden.

Tasajako Kaupinojalla
Tampereen Sähkölaitoksen ja Tampereen Veden kilometrin pituinen yhteisputki Näsijärvessä on hyvä esimerkki 
infratoimijoiden saumattomasta yhteistyöstä. Halkaisijaltaan 1,4-metrinen putki kyyditsee raikasta vettä 20 met-
rin syvyydestä jopa 700 litraa sekunnissa. Kaupinojalta vesi jatkaa matkaansa joko talousvedeksi tai kaukojääh-
dyttäjäksi.

Yhteistoiminta on luontevaa, sillä suuresta järvestä melko tasalaatuisena ja viileänä virtaava vesi sopii molem-
pien tarpeisiin. Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen yhtenä kulmakivenä oli raakaveden laatua merkittäväs-
ti parantava ottoputki. Syvällä esimerkiksi runsaiden leväkasvustojen, haju- ja makuhaittojen sekä hyydepatojen 
riski on paljon pienempi.

Sähkölaitos puolestaan mieluili samalle tontille järvivedellä toimivaa kaukojäähdytyslaitosta. Yksi putki tuli 
edullisemmaksi, mutta sitäkin tärkeämpää oli ajansäästö rakennusvaiheessa.

Tamperelaisten talousvedestä noin 70 prosenttia tuotetaan järvivedestä ja loput pohjavedestä. Jatkossa pää-
osa Tampereen ja Pirkkalan vesitarjonnasta on peräisin Kaupinojan ja Ruskon laitoksilta. Niitä ajetaan lähivuosi-
na rinnakkain, sillä veden tuottaminen kulutuspisteiden lähellä on energiatehokasta.

Tampereen Vesi pumppaa vettä verkkoon keskimäärin 52 000 kuutiota päivässä. Määrä vastaa paria uima-al-
taallista tunnissa tai noin 60 ämpärillistä joka sekunti.

Kaupinojalla riittää jäähdytys-
tehoa vielä 450 kerrostaloon 
tai 10 areenaan.

2030?
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Sirkku Peltolan arjen punainen viiva

Pyynikki

Pispala

Näsijärvi

Pyhäjärvi

• Ammatti: käsikirjoittaja ja ohjaaja
• Perhe: puoliso Heikki Salo, kaksi 

aikuista lasta ja kaksi lastenlasta
• Asuu omakotitalossa Pispalassa
• Ajankohtaista: Koiran morsia-

mista tehty kuunnelma on ladat-
tavissa TTT:n verkkosivuilta. 
Näytelmänä sen ja Peltolan 
uudelleen kirjoittaman ja 
ohjaaman Ikiliikkujan esitykset 

jatkuvat TTT:ssä syksyllä 2021. 
Myös Tampereen Komediateat-
terin Mummun saappaissa soi fox 
odottaa koronarajoitusten helpot-
tamista.

Sirkku Peltola rakastui miehensä Heikki Salon kanssa 
keväällä 2007 Tampereen Pispalassa sijaitsevaan Lauri Vii-
dan syntymäkotiin. Se oli huonokuntoinen, mutta taitelija-
pariskunnan omistuksessa rakennus sai uuden elämän.

– Melkein kaikki muu paitsi runko, perustukset ja uunit 
tehtiin käsityönä uusiksi. 

Peltolalla on kodistaan noin 2,5 kilometrin matka pää-
asialliselle työpaikalleen Tampereen Työväen Teatteriin. 
Koska käsikirjoittaja-ohjaajan työpäivä on kaksiosainen, 
Peltola kulkee matkan päivän aikana tavallisesti neljästi.

– Pyöräilen, kävelen tai juoksen matkan sään, kiireen 
ja mukana olevan tavaran määrän mukaan.

Työmatka omaa aikaa
Peltola kertoo hakeutuneensa asumaan aina kävelymat-
kan päähän itselleen tärkeimmistä kohteista, kuten työ-
paikasta. Kun perheen lapset olivat pieniä, työmatka tar-
josi omaa aikaa, jolloin ajatukset sai siirrettyä kodista 
työhön ja toisinpäin.  

– Työmatka on minulle edelleen oma, yksinäinen aja-
tushetkeni. Sen maisemat rauhoittavat, antavat perspek-
tiivin asioille ja suhteuttavat oman olemisen johonkin iki-
aikaiseen ja suureen.

Erityisen tärkeitä Peltolalle ovat Pispalanharjulta avau-
tuvat näkymät Näsi- ja Pyhäjärvelle. 

– Näsijärvi on kiehtovimmillaan illalla, kun aurinko las-
kee. Pyhäjärvi hurmaa erityisesti aamuisin ja lokakuussa, 
jolloin taivaanranta on täynnä hienostuneita värisävyjä.

Lastenlapset sydämessä
Reittiä kulkiessaan Peltola ohittaa monen työtoverinsa ja 
ystävänsä kodin. Hän saattaa katsoa tutun talon ikkunaan 
ja miettiä, onko asukas kotona ja mitä tälle kuuluu.

– Eräs naapureistani istui vuosikaudet pihakeinussa  
ja kommentoi tai kysyi minulta aina jotakin, kun kuljin 
ohi. Nyt keinu on tyhjä, mutta katseeni tavoittaa sen  
yhä usein.

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

”Pispalanharjun  
järvimaisemiin ei  
kyllästy koskaan”

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Sirkku Peltola kulkee neljä kertaa 
päivässä kotinsa ja työpaikkansa, Tampereen Työväen Teatterin, 
välin. Pispalanharjulta avautuva järvimaisema on joka kerta 

erilainen – ja aina yhtä rauhoittava.

Teksti: Tiina Laaninen / Kuva: Laura Vesa

Peltola suree sitä, että pikkulinnut ovat vähentyneet 
työmatkan varrelta, kuten Pirkanmaalta yleisemminkin. 
Tällä hetkellä työmatkalla korvaan pistää myös Pispalan 
remontissa olevan koulun hiljaisuus. 

– Kun lapseni olivat pieniä, pysähdyin aina Wivi Lönnin 
koulun kohdalla tutkailemaan, ovatko he välitunnilla. Sit-
temmin vilkuilin Tykin ikkunoihin.

Nykyään Peltolan vanhin lapsenlapsi on samassa ala-
koulussa kuin äitinsä aikanaan, ja tutkailu on taas osa 
työmatkaa. 

– Vilkuilen myös Koulukadun päiväkodin suuntaan, 
näkyisikö pienempää lapsosista siellä. Vaikka olisin kuin-
ka kiireinen, ajatukseni ovat aina myös lastenlapsissani. ■

1. Lyhytjänteisestä ja 
hetkellisestä ostami-

sen ilosta.

2. Tehotuotetusta  
ruoasta, kuten 
monista eläinkunnan 

tuotteista.

3. Päätin kolme vuotta sitten, etten lennä kuin vält-
tämättömät työmatkat, joita on toistaiseksi ollut 
vain yksi. Arjessa liikun kävellen, sähköpyörällä tai 
hybridiautolla.

KOLME ASIAA, JOISTA LUOVUN:

Sirkku Peltola

H
äm

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

RAMI SAARI
biokaasukäyttöisen biojäteauton kuljettaja
”Tuntuu mukavalta tietää, että saa olla osa 
ympäristöystävällistä ketjua. Biokaasuauto 
on toiminut hienosti.”

ELINA TIIRA
tekninen päällikkö
”Uusi biolaitos käynnistyy pian. 
Jokainen lajiteltu pussillinen on 
meille tärkeää raaka-ainetta.” SOINI SÄRKILAHTI

tamperelainen perheenisä
”Biojätteiden lajitteleminen ei 
mielestäni ole mikään erityinen 
vaiva. Sehän päinvastoin vähen-
tää tarvetta tyhjentää keittiön 
sekajäteroskista jatkuvasti.”

Biojäte kiertää  
polttoaineeksi

Kotikeittiöstä hedelmänkuoret ja muut biojätteet 
kulkevat kaasuauton kyydissä käsiteltäväksi hyöty-
käyttöön. Jätteestä syntyy muun muassa biokaasua.

Teksti: Mari Vehmanen / Kuva: Marjaana Malkamäki
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Kuivuneet leivätkin menevät tallille 
hevosille.

Soini Särkilahden mukaan erilais-
ten jätteiden lajittelu sujuu perhees-
sä jo monen vuoden rutiinilla. Hän ei 
koe askaretta mitenkään työlääksi.

− Lajitteluhan pikemminkin vähen-
tää vaivaa. Jos kaikki tavara menisi 
samaan sekajätepussiin, roskis täyt-
tyisi hetkessä ja alkaisi haista. En 
näe kyllä ainoaakaan järkevää perus-
tetta, miksei kannattaisi lajitella.

Soini Särkilahdella on konkreetti-
nen käsitys siitä, mitä kaikkea hyö-
dyllistä biojätteestä syntyy. Per-
heessä on nimittäin ollut kaasuauto 
jo muutaman vuoden. Seitsenpaik-
kaisen kaasuauton kimppakyydissä 
muun muassa kuskataan kuutta jalka-
pallojunioria treeneihin kolmesti  
viikossa.

− Mielestäni kaasuautoilu on hal-
vin, joustavin ja ympäristöystävällisin 
vaihtoehto.

Osa hyvää ketjua
Rami Saari Kipox Oy:stä ajaa työs-
sään nykyään yksinomaan biokaasu-
käyttöistä biojäteautoa. Aiemmin 
hän keräsi sekajätettä perinteisellä 
dieselkäyttöisellä jäteautolla.

− Uusi kaasuauto on toiminut 
tosi hyvin. Etukäteen vähän jännit-
ti, miten talven kovimmilla pakkasil-

Energia on  
tulevaisuudessa  
arvovalinta
Ilmastonmuutos on yksi modernin ihmiskunnan suurimmista  
haasteista. On ennustettu, että yli kahden asteen lämpenemi-
nen aiheuttaisi vakavia ja peruuttamattomia muutoksia elinympä-
ristöömme. Pariisin ilmastosopimuksessa lähes kaikki maailman 
valtiot sitoutuivat kahden asteen tavoitteeseen. Konkreettiset 
teot tapahtuvat yksilötasolla, ja huoli planeettamme hyvinvoin-
nista muokkaa vahvasti eurooppalaisia kulutustottumuksiamme. 
Energiatoimittajaansa valitessaan kuluttajat kiinnittävät lisään-
tyvässä määrin huomiota hankkimansa energian tuotantota-
paan. Erityisesti yrityksillä on ratkaiseva rooli ilmastosopimuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Liike-elämässä ilmastovastuullisuus onkin jo noussut mega- 
trendiksi. Imagostaan huolehtivat yritykset ovat kiihtyvällä vauh-
dilla liittämässä käyttämänsä energian osaksi tuotetarinaan-
sa. Energiasta on tulossa näkyvä osa tuotteen tai palvelun arvo-
ketjua, eikä esimerkiksi yrityksen käyttämää sähköä nähdä enää 
pelkkänä kulukomponenttina. Energialle on syntynyt brändiarvo.

Aurinkoenergia kaikissa muodoissaan on ehtymätön ja valta-
van potentiaalin omaava uusiutuvan energian muoto, joka tule-
vaisuudessa integroituu kiinteistökohtaisessa sähköntuotannossa 
saumattomasti myös liikenteeseen sähköautojen latausmahdolli-
suuden myötä. 

Lähiviikkoina on taloyhtiöiden ja yritysasiakkaiden käyttöön 
tulossa Tampereen Sähkölaitokselta edistyksellinen Lähiaurinko- 
tuote. Palvelun kehityksessä olemme panostaneet erityisesti koti-
maisuuteen ja vastuullisuuteen. Ratkaisut tuotetaan kotimaisilla 
SaloSolar-aurinkopaneeleilla. 

Luotettavat, kotimaiset komponentit ovat kestäviä, ja niiden 
rakenteessa on huomioitu äärimmäiset säätilavaihtelut sekä lumi-
kuormien aiheuttamat tekniset vaatimukset. Myös paneeleiden 
asennuskehikot valmistetaan Suomessa kierrätetystä alumiinista. 
Kennojen hyötysuhde on korkea.

Palvelun teknisestä toteutuksesta ja rakentamisesta vastaan 
Tampereen Sähkölaitoksen tytäryhtiö Tampereen Vera Oy. 

Kirjoittaja Matti-Pekka Falck on Tampereen Veran johtoryhmän jäsen, 
joka vastaa muiden toimiensa ohella aurinkoenergiaan liittyvien palve-
luiden tuotekehityksestä.

KESTÄVÄSTI

LAJITTELUSSA YHÄ 
PARANNETTAVAA

• Pirkanmaan Jätehuollon 
tekemän tutkimuksen mu- 
kaan sekajätteen joukossa 
on jopa 38 prosenttia biojä-
tettä. Osuus on suunnilleen 
sama kaikenlaisilla asuina-
lueilla.

• Vuodessa biojätettä kerät- 
tiin kiertoon 39 kiloa asu- 
kasta kohden.

• Tänä vuonna käynnistyvä 
Koukkujärven Biomylly 
kykenee käsittelemään 
alueen 17 kunnan biojätteet 
myös lajitteluinnostuksen 
noustessa.

→ www.pjhoy.fi/bio

− Oikein odotan, että päästään 
hoitamaan tankkaukset tulevaisuu-
dessa uudella biolaitoksella, Rami 
Saari sanoo.

Hänen mielestään on mukava tie-
tää, että oma työ on hyödyksi ympä-
ristölle.

− Asia on minulle tärkeä ihan 
siviilielämässäkin. Yritän esimerkik-
si vapaalla vähentää turhaa autoilua, 
vaikka ajan työkseni.

Kaikkia seudun asukkaita Rami 
Saari kannustaa lajittelemaan bio- 
jätteitä.

− Kaikki menee taatusti hyvään 
käyttöön.

Biomylly käynnistyy
Rami Saaren ja muiden biojätekus-
kien matka kulkee pian Nokian Kouk-
kujärvelle. Pirkanmaan Jätehuollon 
tekninen päällikkö Elina Tiira valmis-
tautuu parhaillaan muun tiimin tavoin 
uuden biolaitoksen koeajoihin ja var-
sinaiseen käyttöönottoon. Korona-
epidemia on hankaloittanut tarvit-
tavan teknologian toimituksia eri 
puolilta maailmaa ja lykännyt aloitus-
ta hieman suunnitellusta.

Biomyllyksi nimetyn laitoksen 
yksi tärkeä tuote on nimenomaan 
BIG-biokaasu – paikallinen ja uusiu-
tuva energianlähde. Tulevaisuudes-
sa laitoksen tankkauspiste palvelee 
sekä yksityis- että ammattiautoilijoi-
ta. Jo nyt Pirkanmaalla kiertää 11 
kaasukäyttöistä jäteautoa, ja määrä 
lisääntyy.

− Lisäksi Biomylly tuottaa neste-
mäistä ravinnetta maanviljelyn käyt-
töön. Kiinteä aine puolestaan sovel-
tuu esimerkiksi maanparannustöihin. 
Prosessissa syntyvälle hiilidioksidille 
etsitään parhaillaan käyttökohdetta, 
Elina Tiira kertoo.

Hän korostaa, että seudun jokai-
sen talouden biojätteillä on merki-
tystä.

− Lajitteleminen on helppo mutta 
vaikuttava teko, jonka jokainen meis-
tä voi tehdä välittömästi ympäristön 
hyväksi. ■

Biomyllyn vuodessa 
tuottamalla kaasulla 
henkilöauto ajaisi 

1 000 
kertaa maapallon ympäri.

Kaasun käyttö alueen 
jäteautoissa vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 

1 900 
tonnia vuodessa.

Soini Särkilahden kotikeittiössä 
Tampereen Tammelassa täyttyy kes-
kimäärin pari biojätepussillista vii-
kossa.

− Meillä kahden lapsen perheessä 
hedelmänkuorista tulee ihan selkeäs-
ti eniten biojätettä. Ruokahävikkiä 
yritämme välttää. Mutta jos tähtei-
tä jää, Täplä-koira yleensä popsii ne. 

la käy. Mutta mitään ongelmia ei ole 
ollut.

Tyypillinen työpäivä on Rami Saa-
ren mukaan muuttunut hieman aiem-
masta. Kaasuauton tankillinen riittää 
keskimäärin yhden työpäivän ajoihin, 
joten tankkaukset täytyy suunnitella 
etukäteen jonkin verran tarkemmin 
kuin ennen.

BIO lajiteltu  
biojätepussi1

biokaasuajoa
4 km

Ruisleipää

400 gr
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Vesihuollon 
liitos-

kohdassa
Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

Toimistoinsinööri Sanna Siukola on varsin  
hyvin kartalla Tampereen Veden toiminta- 
alueen kaavoituskuvioista ja rakennusinves-
toinneista. Hänen laatimansa liitoskohtalausun-
to vaaditaan nimittäin vesi- ja viemärisuunnitel-
mien liitteeksi rakennuslupaa varten aina, kun 
korjausrakennetaan tai uutta rakennettaessa  
liitytään kunnan vesihuoltoon. 

Siukola purkaa kollegansa kanssa Tampe-
reella ja Pirkkalassa vuosittaista noin 600 hake-
muksen pinoa suunnilleen kymmenen lausun-
non viikkotahdilla. 

Jo alle 20-vuotiaana infra-alalla aloittanut ja 
käytännön töissä ”maanalaisessa maailmassa” 
marinoitunut rakennusinsinööri myöntää moni-
puolisen työhistoriansa hyödyttävän lausun-
tosumassa. 

– Lausunnoissa tulkitsen verkostotietoa ja 
huomioin asiakkaan vesihuollon tarpeen. Seu-
raan myös kaavoitusta tarkasti, jotta voin osal-
tani turvata vesihuoltoa sekä edesauttaa raken-
tamista. 

– Ennakoinnin tarkoitus on minimoida  
rakentamisesta aiheutuvat haitat ja tehdä 
rakennusprosessista taloudellinen ja sujuva.

Siukola kannustaa asiakkaita ottamaan  
rohkeasti yhteyttä. 

– Yksi hyvissä ajoin soitettu puhelu on 
merkki vastuun ottamisesta ja saattaa selvittää 
monta rakentajan suunnittelupulmaa, jouduttaa 
töitä sekä säästää melkoisen summan rahaa.

V E R K O S T O N I
KULMILLA

Kuva: R
o
b
ert Franko

Korjaus- 
rakentajat ja  

putkisaneeraajat: 
Annan heille vesi- ja jätehuollon 
johtotietoja ja liitoskohtalausun-

toja sekä autan tonttijohtojen 
selvittämisessä.

Kiinteistön 
omistajat:

Annan myyntitilanteessa  
tietoa liittymistä ja tontti- 

johdoista sekä teen  
tarvittaessa liitoskohta- 

lausuntoja.

 
Infra- 

rakentajat:
Saavat verkostotietoa, jota han-
kin ja täsmennän tarvittaessa. 

Karttapalvelumme antaa digitaa-
lisen putkinäytön. Sujuvoitan 
rakentamista ennakoimalla ja 

yhteensovittamalla eri 
tahojen toimia.

Viher- ja 
hulevesiä 

hallinnoivat  
kaupungit ja kunnat:

Osoitan liitoskohdan hulevesiverkos-
toon ja huolehdin, että hulevesijär-
jestelystä sovitaan kaupungin tai 
kunnan yleisten alueiden käyt-

töä hallinnoivien viran-
omaisten kanssa. 

Tampereen  
Veden tekninen 

johtaja Jouni Hyypiä:
Teemme verkostoinvestointien suun-

nitteluun liittyvää yhteistyötä. Käymme 
läpi kaavahankkeiden tilanteita. Selvitäm-

me, mitä vaikutuksia liittyjien tarpeet aiheut-
tavat vesihuoltoverkostoihin ja miten 

varmistamme, että tarpeet tulevat huo-
mioiduiksi. Huolehdimme, että vesi-

huoltoverkostojen toiminta-
edellytykset säilyvät.

 Uudis- ja  
täydennys- 
rakentajat: 

Selvitän liitettävyyden nykyisiin 
verkostoihin, annan liitoskoh-
talausunnon rakennuslupaa 

varten ja infoan liitty-
mismaksuista.

Tampereen  
Veden asiakas- 

palvelu ja työnjohto: 
Valmistelen vesisopimuksia, avaan 
liittymiä kulutuspisteen sijainnin 
mukaan. Otan vastaan tilauksia 

kuten työnaikaiset vesi- 
mittaroinnit.  

Ulkomailla  
Tampereella
Muutama vuosi sitten perheeseemme syntyi traditio. Har-
voista vapaista viikonlopuista halusin varata tälle aina yhden 
lauantain. Heräsimme ajoissa, puimme päällemme ja siir-
ryimme lähimmälle pysäkille kotiseudullamme Ylöjärvel-
lä odottamaan bussia. Bussin saapuessa oli tärkeää, että 
ala-astelainen poikamme sai nousta ensimmäisenä kyytiin 
ja varata meille takapenkin. Matka kohti naapurikaupunkia 
Tamperetta tuntui elämykseltä. Maisematkin kiinnostivat pik-
kumiestä enemmän kuin puhelimen ruutu. 

Sokoksen luona kapusimme ulos linjurista. Askel vei kohti  
Kauppahallia ja Linkosuon lauantaibrunssia, jota nautimme  
aikuisten kesken pidempään kuin perijän maltti kesti. Hän 
sai 5 euroa shoppailurahaa tehdäkseen ostoksia samalla  
käytävällä, jossa me vanhukset nautimme vielä kahvimme 
rauhassa. Kauppiaat ja tuotteet alkoivat käydä hänelle tutuik-
si, ja sama pään kokoinen korvapuusti lähti usein Pullapuoti 
Wileniukselta paperipussissa mukaan. 

Kauppahallista matka jatkui Laukontorin ympäristön kirp-
putoreille, joissa niin ikään perijän budjetti oli muutamia 
euroja. Ostoksia hän teki syvästi harkiten ja kolikkoja las-
kien. Kirpputorihankintojen jälkeen reitti kulki kosken yli 
kauppakeskuksiin. Tiimellyksen edetessä välillä tuli jano.  
Oli rentouttavaa istahtaa lähimpään kahvilaan ilman aika-
tauluja, katsella ihmisiä, miettiä heidän taustojaan ja tari-
noitaan. Koin hetkittäin lyhyitä välähdyksiä entisiltä ajoilta 
istuessani Pariisin katukahviloissa. Mielen valtasi lämpö.

Ei tarvitse lähteä kauas saadakseen sen hyvän olon, josta 
matkailussa syvimmillään on kyse. Odotan seuraavaa virus-
sirkuksen jälkeistä kaupunkiseikkailua malttamattomana, sillä 
lähimatkailu tekee hyvää. Se saattaa synnyttää tämänkaltai-
sia traditioita, jotka jättävät muistijälkiä, siirtyvät sukupolvel-
ta toiselle ja elävät kuin tarinat.

Taija Holm on palkittu viihdealan PR- ja markkinointialan tekijä, 
joka myös tuottaa tapahtumia, konsertteja ja kiertueita. 
Hänen musiikkialan muutoksiin ja tarinoihin pohjautuva Loppuun-
myyty! -kirjansa julkaistiin maaliskuussa. Aiemmin häneltä on 
julkaistu Rohkein menee ensin -kolumnikirja.
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Jätevesi kulkee tarkan 
matkan ennen Pyhäjärveä
Kun suihkun hana ylöjärveläiskodissa aukeaa ja  

vesi valuu viemäriin, alkaa jäteveden matka kohti 
Raholan puhdistamoa, jossa se käy läpi tarkan 

puhdistusprosessin.

Teksti: Tiina Laaninen / Kuva: iStockphoto

nisia aineita kasvuunsa ja elintoimintoihinsa ja muuttavat 
niitä samalla vähemmän haitalliseen muotoon, jolloin vesi 
puhdistuu. 

Jälkiselkeytyksessä vesi ja aktiiviliete erotetaan toisis-
taan. Aktiiviliete palautetaan ilmastuksen alkuun ja valta-
osa siitä jatkaa kiertoaan puhdistusprosessissa. 

– Ylimääräinen aktiiviliete ja esiselkeytyksessä laskeu-
tettu kiintoaine mädätetään ja siitä tuotetaan biokaasua, 
joka hyödynnetään puhdistamolla sähkönä ja lämpönä. 
Mädätetty liete kuivataan, kompostoidaan ja hyödynne-
tään maanparannusaineena, eli noudatamme kiertotalous-
ajattelua, Tampereen Veden tuotantojohtaja Riitta Ket-
tunen kertoo. 

Puhdistettu jätevesi jatkaa matkaansa tertiäärikäsitte-
lyyn, jossa pienimmätkin veteen kuulumattomat aines-

Ensimmäisenä lattiakaivosta viemäriin valuva vesi liit-
tyy talon omista viemäreistä tonttihaaran kohdassa kau-
pungin jätevesiverkkoon, jota pitkin vesi kulkee Ylöjärven 
keskustan läpi. 

– Teivon kohdalla jätevesi liittyy Tampereen Veden vie-
märiverkkoon, jota pitkin se laskettelee Raholan puhdis-
tamolle, Tampereen Veden verkostojohtaja Pekka Laak-
konen sanoo.

Roskat eivät kuulu jäteveden sekaan
Jäteveden puhdistamisessa on monta vaihetta. Esikäsit-
telyssä jätevedestä erotetaan pois esimerkiksi hiekka, 
joka päätyy lopulta hiekkapesun jälkeen kaatopaikalle. 

– Liian usein veden mukana kulkee puhdistamolle 
myös esimerkiksi juuresten kuoria tai vessanpytystä alas 

vedettyjä sukkahousuja, alusvaatteita, pumpulipuikkoja ja 
nykyään myös maskeja, Laakkonen sanoo. 

Vaikka jäteveden joukkoon kuulumaton aines seulo-
taan esikäsittelyssä vedestä pois, se on riski koko jäteve-
siverkostolle, koska se voi aiheuttaa jo verkossa kulkies-
saan tukoksia. Ne voivat pahimmillaan johtaa esimerkiksi 
mittaviin vesivahinkoihin omakotitaloissa.

Huolellinen prosessi Raholan puhdistamolla
Esikäsittelyn jälkeen Raholan puhdistamolla alkaa neli-
osainen varsinainen jäteveden käsittely. Sen ensimmäi-
sessä vaiheessa esiselkeytyksessä jätevesi ja kiintoaines 
erotetaan toisistaan. Tämän jälkeen vesi johdetaan ilmas-
tettuun aktiivilieteprosessiin, jonka aikana lietteen hyö-
dylliset mikrobit käyttävät jäteveden ravinteita ja orgaa-

osat erotetaan vedestä. Tämän jälkeen vesi johdetaan 
poistoputkea pitkin Pyhäjärveen.

Keskuspuhdistamo valmis neljän vuoden kuluttua
Kun Sulkavuoren keskuspuhdistamo muutaman vuoden 
päästä otetaan käyttöön, myös Ylöjärven jätevedet puh-
distetaan siellä. 

– Kesäkuusta 2025 lähtien Raholassa on puhdistamon 
sijaan pumppaamo, jossa vedet pumpataan painevie-
märiä myöten Sulkavuoren keskuspuhdistamolle, kertoo 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n käyttöpääl-
likkö Lauri Valtiala. 

Käytännössä vedet kulkevat Raholasta Pyhäjärven poh-
jaa pitkin kulkevissa paineviemäreissä Härmälään. 

– Sieltä vedet jatkavat matkaa viettoviemärissä Saran-
kulmankadun lähellä olevaan pystykuiluun, josta ne ”tip-
puvat” tunneliin. Tunnelista vedet nostetaan pumpulla 
puhdistamoon, Laakkonen sanoo. 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n puhdis-
tettavaksi tulevat tulevaisuudessa Tampereen, Ylöjärven 
ja Kangasalan lisäksi Lempäälän ja Vesilahden jätevedet. 

Sulkavuoren keskuspuhdistamon päivävirtaamaksi on 
mitoitettu noin 100 miljoonaa litraa jätevettä, ja suunnit-
telussa on huomioitu myös väestönkasvuennuste tuleville 
vuosikymmenille.

Jätevedet puhdistetaan Sulkavuoressa pitkälti Raholan 
puhdistamon tapaan. Menetelmien valintaa ovat ohjan-
neet toiminnan varmuus ja energiatehokkuus.

– Sulkavuoressa vesistöön laskettava puhdistettu vesi 
vielä hygienisoidaan UV-säteilyllä. Lopulta puhdistettu 
vesi päätyy Pyhäjärven pohjaan asennettavaa purkuput-
kea pitkin Pyhäjärveen, Valtiala kertoo. ■

NÄMÄ EIVÄT KUULU VIEMÄRIIN:
• kasvisten kuoret tai muut ruoanpalat
• hygieniatarvikkeet
• maskit
• sukkahousut ja alusvaatteet
• paperi vessapaperia lukuun ottamatta
• ruiskut, neulat
• muut pikkuesineet.

Muista
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Tampereen kaupunkiseutu on todel-
lista järvien aluetta. Seutujohtaja  
Päivi Nurminen arvioi, että arvostus 
upeita vesistöjämme kohtaan kasvaa 
juuri nyt kovaa vauhtia.

− Vähän kärjistäjien vesistöjä on 
täällä meillä pidetty aiemmin lähinnä 
haasteena. On esimerkiksi harmitel-
tu liikenteen pulmia ahtaalla kannak-
sella kahden ison järven puristukses-
sa. Nyt katsantokanta on muuttunut, 
ja vesistöt ymmärretään valtavaksi 
rikkaudeksi, Päivi Nurminen sanoo.

Hänen mukaansa moni nykypäi-
vän trendi saa kaupunkiseudun asuk-
kaat hakeutumaan tulevaisuudes-
sa entistä innokkaammin rannoille ja 
vesille.

− Halutaan elää kaupungin työ-
mahdollisuuksien ja palveluiden 

äärellä mutta samalla ammentaa 
arjen hyvinvointia lähiluonnosta. 
Omaan kesämökkiin sitoutuminen 
ja siellä puurtaminen eivät enää vält-
tämättä houkuttele seuraavia suku-
polvia.

Kaupunkiseudun kunnat ovat huo-
manneet vesistöjen virkistyskäytön 
potentiaalin hyvinvoinnin luomiseksi  
ja seudun vetovoiman lisäämiseksi. 
Päivi Nurmisen mukaan tämä onnis-
tuu ennen kaikkea satamia ja niiden 
palveluita kehittämällä.

− Nimenomaan satamat ovat se 
niin sanottu käyttöliittymä, joiden 
kautta vesille päästään.

Päämääränä palveleva satama
Viime vuonna valmistuneessa sel-
vityksessä kartoitettiin kaupunki-

seudun satamien tilannetta. Selvi-
tys totesi, että satamien lukumäärä 
on jo riittävä, ja että seuraavaksi on 
kehitettävä olemassa olevien satami-
en palveluita.

− Satamien vieminen uudelle 
tasolle onnistuu vain, jos kaikki kun-
nat tekevät yhteistyötä. Tähän tarvi-
taan yhteinen toimija, Päivi Nurmi-
nen toteaa.

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietä-
väinen Tampereen kaupungilta ker-
too, että tällaista toimintaverkostoa 
aletaan seuraavaksi rakentaa. Hän 
korostaa, että kehittyvät satamat pal-
velevat myös muita kuin veneen-
omistajia.

− Osa haluaa hankkia oman 
veneen jatkossakin. Mutta muil-
le veneilystä tulee palvelu, jonka voi 

Viihtymään vesille
Tulevaisuudessa yhä useampi kaupunkiseudun 
asukas viettää vapaa-aikaa ja virkistyy 
vesillä. Satamat kehittyvät samalla moni-
puolisiksi palveluiden tarjoajiksi.

Teksti: Mari Vehmanen / Kuva: Emil Bobyrev

ASIAKKAALLE

YLI 50 SATAMAA

• Kaupunkiseudulla on 54 
järvisatamaa.

• Ylimpään laatuluokkaan 
niistä yltää tällä hetkellä 
kuusi: Nokian Vihola, 
Ylöjärven Pimee-
salmi sekä Tampereella 
Jänissaari, Mustalahti, 
Laukontori ja Viinikan-
lahti.

• Venepaikkoja on 
yhteensä noin 2 800, 
joista noin 2 000 on 
Tampereella.

Kuva: Finnpark

ostaa aina halutessaan. Vuokra- ja 
yhteiskäyttöveneet yleistyvät var-
masti.

Milko Tietäväisen visio on, että 
tulevaisuudessa kaikilla kaupunki-
seudun vesillä liikkuvilla on tiedossa 
houkutteleva määränpää.

− Mukavan matkanteon päätteek-
si mennään laituriin sataman vieras-
venepaikalle. Tämän jälkeen tarjolla 
on monenlaisia palveluita: ravintoloi-
ta, nähtävyyksiä, patikointia tai vaik-
ka kaupungilla kiertelyä.

Suoranaista esikuvaa tällaiselle 
koko seudun yhteiselle satamaver-
kostolle ei Tietäväisen mukaan löydy 
koti- tai ulkomailta.

− Tästä voi siis tulla juuri meidän 
oma valttikorttimme. ■

Parkkikolikkokin  
vielä käy
Pysäköinnin maksaminen noudattelee 
samoja trendejä kuin muukin maksami-
nen. Vielä muutama vuosi sitten torikaupassa piti olla käteistä 
mukana, nyt ei sellaista kojua juuri löydy missä ei kortti käy mak-
suvälineenä.    

Meillä Finnparkilla maksutapoja arvioidaan jatkuvasti: vuosit-
tain, kohteittain ja alueittain. Pysäköinnin täytyy olla kaikkien saa-
vutettavissa ja helppokäyttöistä. Liikuntarajoitteiset ja seniorit ovat 
merkittäviä käyttäjäryhmiä, ja kuuntelemme heidän tarpeitaan. 

Nyt Tampereen kaupungin katupysäköinti on uudistumassa.  
Osa automaateista on poistettu, koska pysäköintiruutuja ei 
rakennustöiden ja alueiden liikennemuutosten vuoksi enää ole 
vanhoilla paikoilla. Kaikkien tilalle ei tulla asentamaan uutta auto-
maattia, vaan ne korvataan infotolpilla, jossa kerrotaan lähimmän 
maksuautomaatin sijainti sekä alueen mobiilimaksutoimijat.

Käyttöön on tullut myös kokonaan uusia lipukkeettomia kort-
timaksuautomaatteja, jotka toimivat jo ennestään tuttuun tapaan 
ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella. Kuitti pysäköinnistä 
toimitetaan sähköpostiin.

Osa autoilijoista on huolissaan käteismaksumahdollisuuksien 
vähenemisestä. Parkkikolikko on jo itsessään käsite. Käteismak-
susta ei olla kokonaan luopumassa ainakaan ihan lähiaikoina. Käy-
tössä on useita kymmeniä maksuautomaatteja, joissa käy kätei-
nen. Tavoitteena on, että alueella on ainakin yksi kolikoilla toimiva 
automaatti. Tosin ehkä pienen kävelymatkan päässä.

Tosiasiassa käteismaksujen määrä on todella pieni nykyään. 
Mobiililla maksetaan jo yli puolet katupysäköinnistä, ja mobiili- 
maksujen osuus kasvaa joka kuukausi. Käteismaksujen osuus 
on noin 10 prosenttia kaikista maksuista, korttimaksut kattavat 
lopun osuuden.   

Osa pysäköijistä on erikseen kysellyt mahdollisuudesta mak-
saa ilman automaatilla asiointia tai kolikkojen käyttöä. Hygienia 
mietityttää, etenkin näin pandemia-aikana. 

Mikäli maksamiseen liittyy kysymyksiä, ota yhteyttä asiakas-
palveluumme. Sieltä saat aina henkilökohtaista neuvontaa, oli-
pa kyseessä sitten Moovy-sovelluksen käyttö, korttimaksaminen 
tai jokin muu pysäköintiin liittyvä asia. Keväällä meille on myös 
entistä helpompi poiketa, kun muutamme uusiin tiloihin Kunin-
kaankulman liikekeskuksen katutasoon.  

Tami Koivuniemi on Finnparkin operatiivinen johtaja.

24    25



S U J U V A S T I

Kaupin parjattu pysäköintitilanne parani
Kaupissa aukesi tammikuussa 2021 
uusi pysäköintilaitos Finnpark Kaup-
pi. Alueelle on rakennettu viisi uutta  
kerrostaloa, ja lähistöllä sijaitsevat 
muun muassa Tampereen yliopistol- 
linen sairaala Tays, potilashotelli  
Norlandia, Tampereen yliopiston 
Kaupin kampus, Kauppi Sports  
Center ja Kaupin keilahalli.

Sähköautot ja hygienia 
huomioitu
Sähköautoille hallissa on 20 hidasta ja 
kaksi nopeaa latauspistettä. Korona- 
pandemian mukainen hygienia ja tur-
vallisuus korostuvat myös Finnpark 
Kaupissa, kun tartuntapintojen kos-
kettamisen voi halutessaan välttää 
kokonaan. Pysäköintihallin puomit 

nousevat automaattisesti sekä sisään 
että ulos ajaessa.

→ moovy.fi/moovy-kohteet/ 
p-kauppi/

Moovy on 2022  
jääkiekon MM-kisojen  
virallinen yhteistyö- 
kumppani
Jännitys tiivistyy vuonna 2022, kun jääkiekon MM-ki-
sat pelataan Suomessa, ja kaikki Leijonien pelit Tam-
pereella. Moovy on kisojen virallinen kumppani ja 
tarjoaa huoletonta pysäköintiä kisaturisteille. Kaupun-
gista löytyy runsaasti Moovy-pysäköintitilaa, joka on 
helppo löytää sovelluksen avulla. Myös maksaminen 
sujuu huolettomasti Moovyn avulla. Tutustu ja lataa 
Moovy-sovellus jo ennakkoon, saat tärkeää tietoa par-
haista pysäköintipaikoista lähempänä kisoja: moovy.fi.

Jätteiden lajittelu helpottuu
Kotitalouksille kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistus 
tuo mukanaan entistä parempia jätehuoltopalveluja. Jät-
teiden lajittelusta tulee helpompaa, kun vähintään viiden 
asunnon kiinteistöt saavat pihoihinsa omat lajitteluastiat. 

Lajitteluverkosto laajenee vaiheittain  
vuosina 2021–23
Kaikilla vähintään viiden asunnon kiinteistöillä tulee olla 
pihassa lajitteluastiat biojätteelle, metallille, lasi-, karton-
ki- ja muovipakkauksille. Pirkanmaan Jätehuollon kuntien 
jätehuoltomääräyksiä käsitellään alueellisen jätehuolto-
lautakunnan toukokuun kokouksessa.

Esityksen mukaan lajittelumääräykset astuvat voimaan 
Tampereella lasipakkausten, metallin ja biojätteiden osal-
ta syyskuun alussa 2021. Muut kunnat seuraavat peräs-
sä vuoden 2022 huhtikuun alkuun mennessä. Kartonki- 
ja muovipakkausten kierrätysmääräykset astuvat voimaan 
Tampereella 1. syyskuuta vuonna 2022 ja 16 muun kun-
nan osalta 1. huhtikuuta 2023. 

Taloyhtiöiden tulee osoittaa jäteastioille paikat, ja Pir-
kanmaan Jätehuolto toimittaa astiat aikataulun mukaisesti.

    – Aikataulut on porrastettu, millä varmistetaan kiin-
teistöjen varautuminen muutokseen. Näin varmistetaan 
myös sujuva asiakaspalvelu, jäteastioiden saatavuus ja 
toimivat jätekuljetukset, kertoo alueellisen jätehuoltolau-
takunnan jätehuoltoinsinööri Anu Toppila. 

Lisäksi biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan 
kaikkia asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa 
1.9.2023.

Maksuttomat jäteastiat helpottavat järjestelyjä 
 — Tuomme kiinteistöille maksutta pyörälliset 140–770 
litran jäteastiat. Taloyhtiöiden tehtäväksi jää etsiä niille 
sopiva paikka, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon asiakkuus-
päällikkö Virpi Oksala.

– Olemme avanneet verkkosivun (ks. Fakta), josta löy-
tyy ohjeita ja vinkkejä muun muassa syväkeräyskiinteis-
töille, jätetilan oikealle suunnittelulle sekä taloyhtiöiden 
yhteisille jäteastioille eli kimpoille. Ne ovat hyvä vaihto-
ehto, jos tilanpuute yllättää. Sivuilta löytyy tietoa myös 
keräyksen hinnasta, kertoo Oksala.

– Viestimme kevään aikana muutoksen aikatauluista 
ja etenemisestä isännöitsijöille. Isännöitsijöiden kannat-
taakin liittyä sähköisen uutiskirjeemme tilaajaksi verkko-
sivuiltamme. Näin pysyy parhaiten ajan tasalla, vinkkaa 
Oksala.

FAKTA

• Suomen jätelain ja kunnallisten jätehuoltomää-
räysten uudistuminen vastaa EU:n jäsenmaiden 
tavoitteisiin nostaa kierrätysaste 65 prosenttiin 
vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoa muutoksesta 
→ pjhoy.fi/kotipiha/
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Juha Laakso
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Kuva: Larua Vanzo

Keskustellaan! 
Digitaalisessa kansalaispaneelissa 
voit vaikuttaa kaupunkiseudun 
kehittämiseen

Pian Tampereen seudun asukkaiden mielipiteitä alueen 
kehittämisestä kuullaan entistä tarkemmalla korvalla, kun 
digitaalinen kansalaispaneeli aloittaa toimintansa. Kunta-
laisista koottu paneeli keskustelee moderaattorien avulla 
teemoista, joiden avulla kerätään tietoa seudulliseen pää-
töksentekoon. 

Laadukasta vettä  
pitkälle tulevaisuuteen 
Tänä vuonna Suomessa aloitetaan kansallinen vesihuol-
touudistus. Sen tavoitteena on varmistaa kaikille vesi-
huoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesi-
huolto myös tulevaisuudessa. Samalla uudistetaan alaa 
kohti ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta. Tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja 
kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyt-
töön. Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman 
uudistuksen visio ja toimeenpano-ohjelman luonnos on 
ollut alkuvuodesta lausuntokierroksella. 

– Tampereen Veden näkökulmasta kansallinen vesi-
huoltouudistus on tarpeellinen, ja sen päätavoitteet ovat 
oleellisia toimintavarman vesihuollon ja alan kehittymisen 
kannalta, Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela  
kertoo. 

– Yhdyskuntien vesihuollon varmistaminen edellyttää 

Mitä mieltä olit lehdestä?
Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheesta haluaisit lukea tulevissa numeroissa? Anna palautet-
ta 2030-lehdestä viimeistään 30.4. ja olet mukana arvonnassa. Voittajien kesken arvotaan pieniä palkinto-
ja! Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

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

P.S.

Tekstiilit  
kiertoon!
Pirkanmaalaiset voivat nyt tuoda maksutta kodin pois-
totekstiiliä kahteen vastaanottopisteeseen: Tampereen 
Nextiiliin ja Oriveden jäteasemalle. 

Kyseessä on valtakunnallinen kokeilu, jolla tutkitaan, 
kuinka tekstiilin kerääminen ja lajittelu toimivat. Pirkan-
maan Jätehuolto on ensimmäisten jätelaitosten joukossa 
kokeilussa mukana. 

Poistotekstiili on rikkinäistä, mutta puhdasta tekstiiliä, 
joka voidaan kierrättää uusiomateriaaliksi. Kerätty poisto-
tekstiili lajitellaan erilaisten kuitujen mukaan Nextiilissä ja 
jalostetaan kierrätyskuiduiksi Lounais-Suomen Jätehuol-
lon käsittelylinjastolla Paimiossa. Kierrätyskuiduista voi-
daan valmistaa vaatteita tai muita tekstiilituotteita. 

– Kokeiluvaiheessa kerättävän poistotekstiilin määrä 
on vielä pieni, mutta tulevaisuudessa vastaanottopisteitä 
tulee lisää, kertoo Saana Ojala Pirkanmaan Jätehuollosta.

NÄIN LAJITTELET TEKSTIILIT
• Myy tai lahjoita vaatteet ja muut kodin tekstiilit, 

jotka ovat ehjiä ja joita voi vielä käyttää.
• Tuo poistotekstiilin keräykseen tekstiilit, jotka ovat 

rikkinäisiä, mutta puhtaita. 
• Keräykseen voi tuoda vaatteita (esimerkiksi paidat, 

housut, hameet ja takit) ja kodintekstiilejä (esimer-
kiksi pyyhkeet, lakanat ja verhot). Alusvaatteita tai 
sukkia ei oteta vastaan hygieniasyistä. 

• Pakkaa tekstiilit muovipusseihin ja sulje pussit 
hyvin. 

• Jos poistotekstiilin joukosta löytyy käyttöön sopivia 
vaatteita tai muita kodin tekstiilejä, ne voidaan 
poimia myyntiin Nextiilin myymälään tai kierrätys-
keskuksiin. 

• Laita selvästi likaiset, märät ja homeiset tekstiilit 
sekajätteeseen. Sekajätteeseen laitetuista tekstii-
leistä saadaan myös ympäristöhyötyä, kun niistä 
tehdään Tammervoiman hyötyvoimalassa kauko-
lämpöä ja sähköä.

Asukkaat saavat keskustelun pohjana olevasta selkeästä  
tietopaketista faktoja, ja he voivat keskustelun edetessä 
ja muita kuultuaan muodostaa aiheesta oman näkemyk-
sensä. Nämä keskustelussa ilmi tulleet asukkaiden koke-
mukset ja näkemykset ovat kunnille tärkeää aineistoa, 
jota voidaan hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteos-
sa. Näin saadaan tehdyksi asukaslähtöisempiä ja parem-
pia ratkaisuja.

Kansalaispaneelin keskustelut käydään digitaalises-
sa ympäristössä. Osa niistä on etäyhteyksin toteutetta-
via ryhmäkeskusteluja, ja osa on ajasta ja paikasta riippu-
matonta kirjoitettua verkkokeskustelua. Kansalaispaneeli 
ei ole pelkästään uudenlainen keino kuulla asukkaiden 
näkemyksiä, vaan ennen kaikkea keino saada lisätyksi 
kaikkien osapuolten ymmärrystä. Keskustelusta hyötyvät 
siis niin kunnat kuin asukkaat. 

Osallistujiksi kutsutaan satunnaisotannalla Tampereen 
kaupunkiseudun asukkaita. Mukaan keskusteluihin toivo-
taan saavan noin 500 henkilöä eri puolilta kaupunkiseu-
tua. 

Mikäli kutsu saapuu, tarttumalla siihen pääset osallistu-
maan seudun kehittämiseen aivan uudella tavalla. Ensim-
mäiset testikeskustelut alkavat kevään aikana. 

→ Lue lisää: tampereenseutu.fi/tietoa-asukkaille/ 
osallistu-ja-vaikuta/

suunnitelmallista, vastuullista ja pitkäjänteistä toimintaa. 
Toivomme, että tätä asiaa painotetaan vesihuoltouudis-
tuksessa monella tasolla. 

Vesihuoltouudistuksen luonnoksessa on listattu vesi-
huollon kymmenen keskeisintä kehittämistarvetta lähi-
vuosille. Näitä ovat esimerkiksi vesihuoltolainsäädännön 
uudistus ja alan pätevyysvaatimukset, alueellisen yhteis-
työn kehittäminen, pitkäjänteinen investointisuunnittelu ja 
vesihuollon kehittäminen sekä vesihuoltolaitosten digitali-
saatiovalmiuksien ja tiedonhallinnan kehittäminen. 

 
→ Kansallinen vesihuoltouudistus - Maa- ja metsätalous-
ministeriö (mmm.fi)
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Arki sujumaan  
paikkatiedon avulla
Paikkatietoasiantuntija  
Jussi Välimäki haluaa kehittää 
viihtyisää kaupunkiseutua.

Teksti: Mari Vehmanen / Kuva: Laura Vesa

Mitä kuuluu paikkatietoasiantuntijan työhön?
Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, jolla on kartalta osoi-
tettavissa oleva sijainti. Työssäni käsittelen esimerkiksi 
maankäyttöä, asuntorakentamista tai väestönkasvua kos-
kevia aineistoja. Tampereen kaupunkiseudun kunnat hyö-
dyntävät tietoja seudun kehittämisessä ja yhteistyönsä 
suunnittelemisessa.

Asukkaiden kanssa olen suoraan tekemisissä lähinnä 
erilaisten asukaskyselyiden kautta.

Millaista kaupunkiseutua haluat olla mukana  
kehittämässä?
Työskentelemme sen hyväksi, että tulevaisuuden kaupun-
kiseutu olisi mahdollisimman viihtyisä ja toimiva. Viih-
tyisyyttä luovat monet asiat, kuten viheralueet sekä vir-
kistys- ja harrastusmahdollisuudet. Sujuvassa arjessa 
liikkuminen ja palveluiden saaminen on helppoa yli kun-
tarajojen.

Lisäksi kaupunkiseutumme kasvun tulee olla kestävää 
niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Mikä työssäsi on parasta?
Tämä on monipuolinen työ, jossa saa olla mukana käsit-
telemässä isoja, koko seudun tulevaisuuteen vaikuttavia 
kysymyksiä.

Seututoimistolla meillä on mukava ja innostunut työ-
yhteisö. Lisäksi pääsen tapaamaan omien alojensa huip-
puasiantuntijoita, ja saan oppia joka päivä uutta.

Mitkä ovat lempipaikkasi vapaa-ajalla?
Tampereen keskustassa on jo nyt kävelyetäisyydellä tar-
jolla valtavasti nähtävää ja tekemistä. Ja keskustaa raken-
netaan koko ajan yhä houkuttelevammaksi.

Lisäksi Kauppi on mahtava paikka, jossa pääsee luon-
toon ihan kaupungin kupeessa.

Vesille venosen mieli 
Komeasti lähti höyrylaiva Tarjanne juhan-
nusristeilylle 1950-luvun lopussa. Vesistöt 
ovat tuoneet iloa ja virkistystä ihmisten 
elämään kautta aikain - suomalaisen mieli  
lepää, kun katse siirtyy ulapalle. Kaupun-
gistumisen myötä lähiluonnon ja -vesien 

merkitys kasvaa entisestään myös 
Tampereen seudulla. Järviä tääl-

lä riittääkin. Nautitaan ainutlaa-
tuisista vesistöistämme.  

Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, v. 1959

T A M P E R E E N  K A U P U N K I S E U D U 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
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy Siuronkoski, Nokia, 24.9. klo 19.45

Kohta 
  nappaa? 


