
TAMPEREEN 
SEUDULLA

Ympäri vuoden töihin  
pyöräileviä Minna Takaloita  
tarvitaan lisää, kun seudun  

väestönkasvu on tätä luokkaa.  
Kasvu on sekä haaste   

että mahdollisuus. 
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Valintoja,  
jotka antavat
Minna Takalan mukaan koko 
päivä lähtee mukavammin 
käyntiin, kun sen aloittaa 
pyörän selässä.
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HUOMINEN  ON  NY T

Ilmoita vedenkulutus 
helposti verkossa
Vedenkulutuksen ilmoittaminen on tehty  
helpoksi. Voit itse lukea mittarisi ja 
ilmoittaa lukemat vesilaitokselle. Puhtaan 
veden vesimittarin lukeman ilmoittamista 
varten tarvitset pelkästään asiakasnume-
rosi ja käyttöpaikkanumeron, jotka löyty-
vät laskultasi.

→ Lisätietoa palvelusta:
https://asiointi.tampereenvesi.fi/
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Kuva: Laura Vesa

1 Kirjaudu palveluun syöttämällä asia-
kasnumero sekä vesimittarin numero, 
jotka löytyvät vesilaskusta.

2 Syötä vedenkulutusmittarin uusi luke-
ma kokonaisina kuutioina ja lukeman 
ilmoituspäivä.

3 Lähetä tiedot palveluun, niin saat 
vahvistuksen onnistuneesta lukeman 
ilmoittamisesta.

 Helppoa, eikö totta?
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Kangasalan salainen puutarha
Arboretum Frick on kauneuden 
ylistys noin 1 500 erilaiselle puul-
le, pensaalle, alppiruusulle ja atsa-
leapensaalle. Se on myös yhden 
miehen elämäntyö, Erkki Frickin  
40 vuoden harrastuneisuuden tu- 
los, Kangasalan salainen puutar-

ha. Arboretum Frick avasi ovensa 
yleisölle keväällä 2021. Ensimmäi-
sessä kesässä yllätti vierailijamää-
rä, jopa 7 000 vierasta, sekä läm-
pimän kesän kastelumäärän tarve. 
Pojanpoika Veikka Frick on ollut 
auttamassa isoisäänsä pitkin  

kesää. Kastelua on helpottanut 
Erkin itse rakentama kastelujär-
jestelmä.

→ LUE, MITEN TAMPEREEN VESI VARAU-

TUU ILMASTONMUUTOKSEN TUOMIIN 

RIESOIHIN TULEVAISUUDESSA 16–19.

Mun paikka

Jotta meillä olisi jatkossakin  
neljä vuodenaikaa
Tampereen kaupunkiseudun kasvu on yltänyt 400 000 
asukkaaseen. Olemme yhden sukupolven eli 25 vuoden 
aikana kasvaneet 100 000 asukkaalla. 

Seudun kunnat ovat luoneet yhteisen tarinan Suomen 
kakkoskeskuksesta, tiivistäneet rakennetta, nousseet  
raiteille ja kasvaneet ylöspäin. Olemme rakentaneet  
yhteisiä palveluja ja rajatonta kaupunkiseutua asukkaille 
ja yrityksille. 

Tarinamme visio on eurooppalainen kestävän kasvun 
kaupunkiseutu. Mitä se tarkoittaa?

Olemme kaupunkiseutuna sitoutuneet saavuttamaan 
hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Haluamme 
kokea neljä vuodenaikaa myös jatkossa.   

Seudun asukkaille on tarjolla paljon kestävää kehitystä 
edistäviä ratkaisuja. Moni asia tuleekin melkein huomaa-
matta hoidettua fiksusti - liikkumisessa, energiantuotan-
nossa, jätehuollossa tai kaavoituksessa. Seudulliset toi-
mijat, kuten sähkölaitos, vesilaitos, jätehuolto ja Nysse 
tekevät töitä seudun asukkaiden hiilijalanjäljen pienentä-
miseksi. 

Mutta tämä ei vielä riitä. 
Asukkaiden voima on suuri. 400 000 asukasta mah-

dollistaa valtavan määrän päivittäisiä päätöksiä kestävän 
kehityksen puolesta. Työmatka, ostoskori, roskat, valais-
tus ja lämmitys jäävät viimekädessä jokaisen itsensä valit-
tavaksi. Tottumuksia ei ole helppo muuttaa, mutta uskal-
lan luvata, että muutos palkitsee. 

Tunne siitä, että on tehnyt oman osuutensa hiirenkor-
vien, syysruskan, lasten pulkkamäkien ja puhtaan järvi-
luonnon puolesta, on palkitseva. Toinen huomaa kestä-
vien valintojen parantavan omaa hyvinvointia, terveyttä ja 
mielialaa. Kolmannelle kestävät valinnat tarkoittavat arjen 
taloudellisempaa elämäntapaa ja mahdollisuutta panostaa 
johonkin muuhun. ”Haistan, näen, kuulen” – se on tärkeää! 

Kasvavalla kaupunkiseudulla päästöjen nujertaminen 
on äkkiä ajatellen isompi työ kuin muualla. Toisaalta meil-
lä on resursseja – niin yhteisillä toimijoilla kuin kansalai-
sissakin. Asukkaiden omat toimet ovat voimaa.

Kestävä kehitys on valtavirtaa. Se on mahdollisuus, ei 
uhka. Kannetaan jokainen kortemme yhteiseen kekoon!

Päivi Nurminen
Seutujohtaja,  
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Kuva: S
am

i H
elenius

Kuva: M
arjaana M

alkam
äki

Päivi Nurmisen taustalla 
näkyy kasvava ja 
kehittyvä Tampereen 
seutu. Yhden suku- 
polven aikana seutu 
on kasvanut 100 000 
asukkaalla ja kasvu 
on yltänyt 400 000 
asukkaaseen.

Veikka Frick, Arboretum Frick, Kangasala, 10.9.2021
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Ilmastopäästöt 
vähenivät 
Ilmastopäästöt vähenivät Tampereen seudun 
kunnissa vuonna 2020. Eniten päästöt väheni-
vät edellisvuoteen verrattuna Nokialla, 6,9 pro-
senttia. 

Päästöt vähenivät 
• Orivedellä ja  

Vesilahdella -6,2 %,
• Pirkkalassa -5,7 %

• Tampereella -5,5 %
• Ylöjärvellä -5,3 %,
• Kangasalla -3,8 %
• Lempäälässä -3,0 %. 

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn ennakko-
tietolaskelmien mukaan koko Pirkanmaalla kas-
vihuonepäästöt asukasta kohti olivat maam-
me toiseksi pienimmät; vain Uudellamaalla luku 
oli Pirkanmaata alhaisempi. Eniten koko maan 
vähentyneisiin ilmastopäästöihin vaikutti säh-
kön käytön vähentyminen. Päästöjä laski siirty-
mä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin sekä 
lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön 
kulutus.

→ Lue lisää: https://bit.ly/2Wqv3MN

HYVÄ  ME!
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Eloperäisen aineksen hajotessa hapet-
tomissa olosuhteissa muodostuu 
arvokasta uusiutuvaa polttoainetta, 
biokaasua, sekä sivutuotteena kierrä-
tyslannoitteita.

Biokaasun yhdellä virkkeellä kuvaili  
ravinnekierrätyksen asiantuntija  
Iiris Ryske Suomen Biokierto ja  
Biokaasu ry:stä. 
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Hurmaavan 
surmaava kulutus
Ylikulutus näkyy niin Suomessa kuin 
maailmalla, jonne me suomalaiset-
kin olemme ulkoistaneet merkittä-
vän osan ylikulutuksen haitoista. 
Jos kaikki eläisivät kuin suomalai-
set, luonnonvarojen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin 3,6 maapalloa. 
Kulutushysteriaan on tultava muutos, 
jotta elämämme mahtuu yhden maa-
pallon rajoihin.

 Tänä vuonna Hurmaavan surmaa-
vasta kulutuksesta ovat keskustele-
massa rahaan ja talouteen erikois-
tunut toimittaja ja tietokirjailija Julia 
Thurén sekä tulevaisuuden haasteita 
ja mahdollisuuksia sanoittava futuris-
ti ja tietokirjailija Perttu Pölönen. 

Keskustelutilaisuus  
Aika: perjantaina  
26.11.2021 klo 18–20
Paikka: Sampolan Iso Sali,  
suora lähetys YouTubessa

Vuoden 2021 
kuljettaja  
hakusessa!
Piipahtaako teidänkin pihassanne 
ripeän riuska roskakuski? Jätehuolto  
ei toimisi päivääkään ilman ammatti- 
taitoisia kuljettajia. Tämän roolin 
korostamiseksi olemme käynnistäneet 
Vuoden 2021 kuljettaja -kilpailun. 

Ilmoita netissä tai lähetä ehdotuk-
sesi postitse: Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy/viestintä, Kelloportinkatu 1, 33100 
Tampere.

Älykäs nuukuus
Marraskuussa kaupankäynti kiihtyy, kun Black Fridayn  
alennukset innostavat monet ostoksille. Samana päi-
vänä vietettävä Älä osta mitään -päivä on taas kulu-
tuskriittinen vastalause tarpeettoman tavaran osta-
miseen. Valitsipa sitten ostaa tai olla ostamatta, on 
syytä pohtia muutamaa seikkaa ennen ostopäätöstä. 
Älykäs nuukuus on päivän termi.

1. Käyttöaste sen kertoo 
Aiotko käyttää tuotetta yhden kerran vai peräti 
useiden vuosien ajan? Niihin asioihin kannattaa 
panostaa, joita käyttää eniten.

2. Tavaran uusi elämä 
Tarvitseeko kaikkea omistaa, vai voisiko ajatella 
kokeilevansa tuotteen tai palvelun vuokraamista?

3. Ostos voi olla sijoitus 
Jos ostat esikoiselle laadukkaat talvikengät, niistä 
voi hyötyä myös kuopus. Korkea hintalappu voi 
säästää selvää rahaa vuosien saatossa. 

Lähde: Sitra, Kestävä arki

Syksy tuli – 
samoin hulevedet 
Rakennetuilla alueilla, kuten pääl-
lystetyillä kaduilla, virtaava sade- ja 
sulamisvesi muuttuu hulevedeksi, 
kun se sukeltaa alas viemäriver-
kostoon. Hulevettä syntyy siis siel-
lä, missä vesi ei pääse imeytymään 
maaperään, vaan se päätyy viemä-
riverkostoon. Hulevesien hallintaan 
panostetaan nykyään yhä enem-
män, sillä ne kuljettavat mukanaan 
muun muassa likaa, raskasmetalleja 
ja mikromuovia.

Ilmoita 
vuoden paras jätekuljettaja:  pjhoy.fi/
paraskuski/

Euroopan jätteen vähentämisen 
viikon perinteisen keskusteluti-
laisuuden järjestää Ekokumppa-
nit Oy yhteistyössä Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy:n ja Tampereen 
seudun työväenopiston kanssa.

Julia Thurén

 
 

Mihin 
käytämme 

vettä  
arjessa?

Kaikesta Tampereella  
tuotetusta käyttövedestä 

kuluu 

45 %   
peseytyessä

17,5 % 
keittiössä 

15 %
wc:ssä ja  

pyykinpesussa

Lähde: Tampereen Vesi

Kuva: Paula V
irta
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Lopulta 
arkiset teot 
ratkaisevat

Teksti: Mari Vehmanen / Kuvat: Laura Vesa

Väestönkasvu panee kaupunkiseudun asukkaat 
miettimään muun muassa liikennevalintojaan. 
Arkiset teot ratkaisevat, kun tavoitteena on 
hiilineutraali kaupunkiseutu. Ympäri vuoden 
töihin pyöräilevän opettaja Minna Takalan 

mielestä tarvitaan kunnollisia pyöräbaanoja.

Opettaja Minna Takalan mielestä 
työmatkapyöräily on yksinkertaisesti 
kätevää, ekologista, taloudellista ja 
virkistävää.
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M
inna Takala hyppää sähköpyöränsä selkään 
lähes jokaisena arkiaamuna ympäri vuoden. 
Noin 11 kilometrin työmatkaan Tampereen 
Kalevasta Pirkkalan Suupanniityn koululle 

kuluu hyvässä säässä puolisen tuntia.
Lisäksi hän pyöräilee runsaasti vapaa-ajallaan.
− Kauppakassipyörälläni hoidan arkisia asiointeja. 

Maantiepyöräilyporukassa teemme yhdessä yli sadan 
kilometrin lenkkejä, ja maastopyörällä taas pääsee  
metsiin ja poluille. Minulle pyörä on siis käytännön  
kulkuneuvo ja harrastusväline.

Minna Takala kertoo rakastavansa pyöräilyä monista  
syistä. Hänelle pyöräileminen antaa sekä fyysistä että 
psyykkistä hyvinvointia.

− Pidän siitä, miten pyöräillessä haistan, näen ja kuulen 

luonnon ihan eri tavalla kuin auton tai bussin kyydissä. 
Vuodenaikojen vaihtuminen tulee konkreettisesti iholle.

Minna Takalalla on selkeä käsitys, miten yhä useam-
pi Tampereen seudun kuntarajat päivittäin ylittävä 
kaupunkiseudun asukas saataisiin tekemään samanlainen 
valinta. Tärkein keino tähän ovat hyvät pyöräreitit 
kuntakeskusten välillä.

− Kunnon pyöräbaana on selkeästi merkitty, eikä reitil-
lä ole vaarallisia kohtia. Ja totta kai kunnossapito ympäri  
vuoden on ihan ykkösjuttu. Monilla pyörä jää aamulla 
varastoon, jos tiedossa on liukastelua sohjossa.

Suunta on jo oikea
Muun muassa Minna Takalan kaltaisia työmatkapyöräilijöi-
tä tarvitaan yhä enemmän, jotta Tampereen kaupunkiseu-

tu voisi saavuttaa tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä. Eräs suuri haaste onnistumisen kannal-
ta on seudun kasvava asukasmäärä.

− Maailma ympärillämme muuttuu ja vaatii joka tapauk-
sessa uudenlaisia tekoja. Seutumme väestönkasvu vain 
korostaa muutosten tarvetta: yhä isomman ihmisjoukon 
pitäisi tuottaa entistä pienempi yhteenlaskettu päästö-
määrä. Näin jokaisen henkilökohtainen päästösiivu kape-
nee entisestään, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru 
Tampereen Kaupunkiseudun kuntayhtymästä kertoo.

Toisaalta ratikan kaltaiset isot, kestäviä arjen valinto-
ja mahdollistavat investoinnit ovat hänen mukaansa mah-
dollisia juuri siksi, että asukkaita on koko ajan enemmän. 
Kasvu on siis paitsi haaste, myös mahdollisuus edistää 
kestävää rakennetta. 

→

→

Kaupunkiseudun väkiluku ylitti 

400 000
asukkaan rajan kuluneena kesänä.  
Vuonna 2040 määrän arvioidaan  

olevan 480 000 asukasta.

Tampereen osuus  
kaupunkiseudun ilmastotyön  

taakanjaosta on

57 %.
Toiseksi suurin on  

Kangasalan 10 % osuus.

Kaupunkiseudun tavoitteena  
on vähentää kasvihuone- 

kaasujen päästöjä  

80 % 
vuoden 2007 tasosta  

vuoteen 2030 mennessä.  
Loput 20 % sidotaan  

hiilinieluihin ja kompensoidaan.
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3 keinoa  
seudun päästöjen  

vähentämiseen
1. Ratikka laajenee 

Eräs kaupunkiseudun viime vuosien 
suurimmista yksittäisistä ilmasto-
teoista on ollut raitiotien rakentaminen. 
Lähivuosina suunnittelu etenee, ja ratik-
kareitit laajentuvat. Suunnittelu linjasta 
Lielahdesta Ylöjärvelle on jo alkanut.

2. Tesomalta junaan 
Viime elokuusta lähtien lähi- ja kauko-
junien kyytiin on voinut nousta Tesoman 
seisakkeelta. Auton voi jättää liityntäpy-
säköintialueelle. Jo aiemmin on alettu 
pilotoida lähijunaliikenteen lisäämistä. 
Parhaillaan laaditaan tavoitteellisia 
tulevaisuuskuvia lähijunaliikenteen 
kehittämiseksi.

3. Liikkuminen omin voimin 
Kävely ja pyöräliikenne eivät tuota ilmas-
topäästöjä, melua tai pölyä, vaan terveys-
vaikutuksia. Tampereen kaupunkiseudun 
kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisoh-
jelma 2.0 antaa tehtävälistan kulkuta-
pojen määrätietoiseksi kehittämiseksi.

"Kasvu on  
paitsi haaste,  
myös mahdolli-
suus edistää 
kestävää  
rakennetta."

Tapani Touru

"Pidän siitä, miten pyöräillessä haistan, 
näen ja kuulen luonnon ihan eri tavalla 
kuin auton tai bussin kyydissä."

Minna Takala

Minna Takalan aamu alkaa 
Tampereen Kalevasta, jossa hän 
hyppää sähköpyöränsä selkään.
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→

Kankkonen kannustaakin kaikkia asukkaita raviste-
lemaan sopivasti oman arjen rutiineja. Suuri osa valin-
noista johtuu ennen kaikkea tottumuksesta, eikä niiden 
muuttaminen heikennä arjen miellyttävyyttä välttämättä 
lainkaan. Itse asiassa vaikutus voi olla päinvastainen.

− Totta kai esimerkiksi työmatkapyöräilyyn siirtymi-
nen saattaa vaatia hieman miettimistä. Missä välissä käyn 
kaupassa? Kuinka lapset kulkevat harrastuksiin? Mutta 
vastaavasti palkintona voi saada paljon hyötyliikuntaa ja 
hyvän mielen, Satu Kankkonen huomauttaa.

Antti Lippo korostaa, ettei kaikilta seudun asukkailta 
tulevaisuudessakaan edellytetä yhtä, samanlaista elämän-
tapaa. Päästötavoitteisiin yltäminen muodostuu tavatto-

Päätös kerrallaan onnistumme
”Päästötavoitteisiin yltäminen on mahdollista, kun-
han vain kaikilla tasoilla tehdään määrätietoisesti 
tähän tähtääviä päätöksiä.

Kaupunkiseudun kunnat pystyvät vaikuttamaan 
erityisesti maankäyttöön ja liikennejärjestelmään. 
Raitiotien suunnittelussa yhdistyvät nämä molem-
mat. Esimerkiksi Kalevan kaupunginosaa on voi-
tu rakentaa uudella tavalla ratikan tarjoaman tehok-
kaan liikennemuodon ansiosta.

Pyöräilyn lisääminen vaatii ennen kaikkea korkea-
laatuisia väyliä. Sähköpotkulautojen tulo on paljas-
tanut tehokkaasti pyöräilyväyliemme puutteet. Säh-
köpotkulauta nimittäin kulkee yhtä lujaa kuin pyörä, 
mutta on kiikkerämpi.

Pyöräreittien suunnittelussa otetaan toivottavasti 
huomioon Tampereelta lähtevien säteittäisyhteyk- 

sien lisäksi myös poikittaislii-
kenne. Selkeitä ja yhtenäisiä 
väyliä on myös helpompi pitää 
kunnossa ympäri vuoden.

Asukkaiden rooliksi jää kyseenalaistaa sopivasti 
omia tottumuksia. Ihminen on tapojensa orja erityi-
sesti liikennemuotoa valitessaan. Päivittäiseen pää-
tökseen vaikuttavat vaiva, aika ja raha nimenomaan 
tässä järjestyksessä. Autoilijan kannattaa esimerkik-
si joskus laskea rauhassa, kuinka edullisiksi sähkö-
auton kustannukset muodostuvat pidemmän ajan 
kuluessa.”

@Liikenneproffa Heikki Liimatainen
Professori, liikenne- ja kuljetusjärjestelmät
Tampereen yliopisto

Kuva: Jussi R
atilainen

Kehittämispäällikkö Antti Lippo lisää, että väestönkas-
vu vaikuttaa myös muuhun energiantarpeeseen kuin lii-
kenteeseen. Isompi asukasjoukko tarvitsee yhä enemmän 
asuntoja ja niiden lämmitystä tai viilennystä, ruoantuotan-
toa, liiketiloja, harrastuspaikkoja ja niin edelleen.

− Vaikka rakennuksia ja tuotteita kehitetään yhä ener-
giatehokkaammiksi, energiaa kuluu tietysti edelleen. 
Aiemmin fossiilisiin energianlähteisiin perustuneen järjes-
telmämme on siis yksinkertaisesti pakko siirtyä päästöt-
tömiin energiamuotoihin, Antti Lippo toteaa.

Hänen mukaansa rohkaiseva viesti kuitenkin kuuluu, 
että tämä muutos on jo vauhdissa ja itse asiassa pidem-
mällä kuin moni tietää.

− Kaupunkiseutumme päästöt ovat jo laskusuunnassa 
vuoden 2005 tasosta. Ja harva varmaan kokee, että oli-
simme tänä aikana joutuneet joustamaan liikaa jostakin 
itsellemme tärkeästä.

Ei vain yhtä tapaa
Hyvinvointipalveluiden kehittämispäällikkö Satu Kankko-
nen toteaa, että lopulta päästötavoitteeseen yltäminen 
riippuu jokaisen omista arkisista teoista.

− Seudun kunnat ja valtiovalta voivat rakentaa edel-
lytyksiä kestäviin valintoihin. Mutta viimein ihminen itse 
päättää, minkä kulkuneuvon aamulla valitsee tai mitä lou-
naalla lautaselleen ottaa.

man monenlaisista palasista.
− Kaikkien ei siis suinkaan tarvitse ryhtyä vegaaneiksi 

ja alkaa kävellä joka paikkaan. Sen sijaan joku voi vaikka 
lisätä kala-aterioita viikkoon ja luopua omakotitalon öljy-
lämmityksestä, Antti Lippo sanoo.

Minna Takala yhtyy ajatuksiin, että uudenlaiset valin-
nat myös antavat. Hänen mielestään työmatkapyöräily on 
kätevää, ekologista, taloudellista ja virkistävää. Lisäksi se 
muodostaa tärkeän rajan työ- ja vapaa-ajan välille.

− Koko päivä lähtee mukavammin käyntiin, kun sen 
aloittaa satulassa. ■

"Kaupunkiseutumme päästöt ovat 
jo laskusuunnassa vuoden 2005 
tasosta. Ja harva varmaan ko-
kee, että olisimme tänä aikana 
joutuneet joustamaan liikaa 
jostakin itsellemme tärkeästä.

Antti Lippo

→

"Päästöta-
voitteeseen 
yltäminen 
riippuu jo-
kaisen omis-
ta arkisista 
teoista."

Satu Kankkonen

Työpäivän jälkeen Minna 
Takalan matka kulkee 
Suupanniityn koululta, 
Pirkkalasta, takaisin Tampe-
reelle kauniin kaupunki-
seudun läpi.

Työmatkapyöräily muodostaa tärkeän 
rajan työ- ja vapaa-ajan välille.
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Arto Rastaan arjen punainen viiva

• Ammatti: ravintoloitsija ja kokki
• Perhe: kaksi lasta
• Asuu: omakotitalossa Lempää-

lässä, kotoisin Rovaniemeltä

• Ajankohtaista: Arto Rastas 
omistaa 13 ravintola-alan yritystä 
ja kokkikoulun. Rastaan silmä-
terään, Periscopeen, terassille 

rakennetaan parhaillaan huhti-
kuussa 2022 avautuvaa pohjois-
maiden suurinta kattoterassia 
saunamaailmoineen.

Vähintään yksi työvuoro viikossa kokkina ravintolan keitti-
össä. Siitä Arto Rastas pitää kiireenkin keskellä kiinni, sil-
lä kokkaus on asia, josta hän nauttii ammatissaan eniten.

– Työni on hektistä, mutta mielenkiintoista ja itseni  
näköistä. Viihdyn Pirkanmaalla hyvin. Tampere kehittyy 
jatkuvasti, ja täällä on hyvä virtaus niin ravintola-alalla 
kuin yleisesti, Rastas sanoo.

Vastuullisesti skuutilla
Rastaan työpäivä alkaa tavallisesti vähän ennen kahdek-
saa, jolloin Rastas hyppää kotonaan Lempäälässä auton 
rattiin ja suuntaa Tampereen keskustaan, toisinaan myös 
Helsinkiin. 

– Käyn tavallisesti ensimmäisenä aamulla Aleksanterin-
kadulla sijaitsevassa Dining26 by Arto Rastas -ravintolas-
sani katsomassa, että kaikki on kunnossa ja ravintola on 
valmiina ottamaan asiakkaita vastaan.

Seuraavana matka vie Vuolteenkadulla sijaitsevaan Ras-
taan silmäterään Periscopeen, muttei suinkaan autolla.

– Vien auton tavallisesti aamulla Ratinan parkkihalliin 
ja kuljen Tampereen keskustassa siirtymät kävellen tai 
skuutilla.

Rastas ei pidä skuutteja vaarallisina kulkuneuvoina, 
mutta toteaa, että etenkin keskusta-alueella niillä on  
maltettava ajaa tarpeeksi hiljaa.

– En laittaisi pahakseni, että keskustoissa skuuttien 
vauhtia rajoitettaisiin. Toisaalta niissä voisi olla ominai-
suus, että rauhallisemmilla alueilla ne kulkisivat keskustaa 
nopeammin, Rastas visioi.

Hengähdyshetki Laukontorilla
Toisinaan skuutti vie Rastaan Laukontorille, jonka tunnel-
maan mies on erityisesti mieltynyt.

– Päivän hengähdyshetkeeni kuuluvat usein kahvit jos-
sakin Laukontorin kahviloista. Voin istua hetkisen, katsel-
la ohi käveleviä ihmisiä ja vetää henkeä.

”Kuljen 
Tampereen 
keskustassa 
kävellen tai 
skuutilla”
Ravintoloitsija ja kokki Arto 
Rastaan työpäivät ovat hektisiä 
ja liikkuvia. Kotoaan Lempää-
lästä mies suuntaa aamuisin 
Tampereen keskustaan autolla. 
Keskustassa matkat taittuvat 
autoa näppärämmin sähköpot-
kulaudalla eli skuutilla tai 
jalkaisin.

Teksti: Tiina Laaninen /  
Kuva: Marjaana Malkamäki

Mikäli Rastas kaipaa pidemmän rentoutumishetken, 
hän suuntaa mielellään Pyynikinharjun maisemiin.

– Kävelen harjulla verkalleen ja ihailen upeita järvimai-
semia. Rovaniemeläisenä olen tottunut lataamaan akkuja 
metsässä ja kulkemaan luonnossa itsekseni. Pyynikki on 
tähän tarkoitukseen hyvä.

Helsinki-päivinään Rastas taittaa matkat autoillen, sil-
lä hänellä on usein mukanaan monenlaista tavaraa. Jos 
edessä on esimerkiksi koulutuksen pitäminen, samal-
la onnistuu tukkukäynti ja tavaran tuominen Tampereen 
ravintoloihin. 

– Pyrin siihen, että autoillessani hoidan samalla mat-
kalla mahdollisimman monta asiaa. Se säästää sekä aikaa 
että luontoa. ■

1. Luovuin dieselautosta ja vaih-
don ympäristöystävällisempään 
dieselhybridiin. Lyhyet matkat 

taitan nykyään ilman autoa.

2. Ruokahävikin minimointi on 
ollut ravintoloissa arkea jo 
pitkään ja nykyään myös moni 
kotitalous kiinnittää asiaan 
huomiota. Ravintolakeittiössä 
raaka-aineet käytetään koko-
naan: porkkanan hyödynnän 

kuoria myöten.

3. Haluan välttää muovia mahdol-
lisimman pitkälti. Ruokakau-
passa se on toisinaan vaikeaa, 
sillä liian monen elintarvikkeen 
pakkausmateriaali on edelleen 
muovi.

KOLME ASIAA, JOISTA LUOVUN:

Arto Rastas

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

Laatua joka 
pisara

Tampereen Vesi varautuu ilmastonmuutoksen 
vesihuollolle tuomiin riesoihin samoilla 
konsteilla kuin muihinkin mahdollisiin 
häiriöihin ja poikkeuksiin. Prosessit 

ovat valmiina pitkälle tulevaan.

Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Marjaana Malkamäki

– Sään ääri-ilmiöihin varaudumme hyvin samanlaisin 
keinoin kuin muihinkin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Tar-
vittavat vedenkäsittelyprosessit ovat siis jo olemassa. 
Meillä on ollut hyvin aikaa kehittää toimintavarmuuttam-
me, sillä viimeisen kymmenen vuoden aikana ilmaston-
muutos on lisännyt humuspitoisuuksia sekä sinilevä- ja 
mikrobimääriä varsin maltillisesti. 

– Harjun sisällä virtaavien pohjavesien mahdollisiin 
laadunmuutoksiin on varauduttu tuplavarmistuksella eli 
UV-käsittelyllä ja kloorauksella. Aktiivihiilisuodatus on lai-
toksillamme mahdollisia levämyrkkyjä ja muita haitta-ai-
neita varten. 

Katse sadan vuoden päähän
Tampereen Veden strategisena hankkeena on korvata 
50-vuotiaan Ruskon laitoksen pintavedentuotanto teko-
pohjavedellä. 2020-luvun loppupuolella Kangasalan ja 
Pälkäneen harjualueelle valmistuvaan tekopohjavesilaitok-
seen virtaa tamperelaisille tuttua Roineen raakavettä. 

– Se käsitellään harjuun imeyttämällä, jolloin se on 
luonnonmukaista ja vähemmän kemikaaleja sisältävää. 
Vesi on paremmin suojassa harjun sisässä ja veden 1–2 
kuukauden viipymä sekä vesivarasto harjussa lisäävät toi-
mintavarmuutta. Ruskoon rakennettava happamuuden-
säätö- ja desinfiointiyksikkö varmistaa esimerkiksi sen, 
etteivät vesijohdot ruostu eikä erinomainen vesi pilaannu 

Riitta Kettunen kertoo 
Tampereen Veden päivit-
tävän ilmastonmuutostie-
touttaan muun muassa 
erilaisissa tutkimus- ja 
kehityshankkeissa. 

Prosessit valmiina
Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, 
tulvat ja pitkittyvät kuivuuskaudet, vaikuttavat veden laa-
tuun ja vesiluontoon monin tavoin. Vesistöjen lämpene-
minen lisää bakteeri- ja leväpitoisuuksia sekä vaikuttaa 
veden happitilanteeseen ja sekoittumiseen. Rankkasateet 
ja tulvat puolestaan huuhtovat maata ja ravinteita vesis-
töihin. Ongelmaa pahentaa se, että lauhtuvina talvina 
sateet tulevat vetenä paljaaseen maahan. Kuivina kausina 
järviveden laatua heikentää virtaamien vähäisyys.

Tuotantojohtaja Riitta Kettusen mukaan pintavesien 
lisääntyvä käsittelytarve on huomioitu pitkäjänteisessä 
kehittämistyössä. 

Viime kesän rutikuivina viikkoinakin Tampereen Veden 
asiakaspalvelussa oli normaalin leppoisa tunnelma. Täs-
tä voi päätellä, että kaupunkilaisilla on varsin luja luotto 
vesihuollon toimivuuteen. Toimitusjohtaja Petri Jokelan 
mielestä asiakkaiden huoleton suhtautuminen on paras-
ta palautetta. 

– Me mietimme vesihuoltoa joka päivä. Lähtökohtana 
on, että laadukasta vettä riittää aina, eikä asiakas hanansa 
luona edes huomaa mahdollista poikkeustilannetta. 

Tamperelaisten vesi on peräisin kahdesta hyvälaatui- 
sesta, toisistaan erillisestä vedenottovesistöstä – Roi- 
neesta ja Näsijärvestä. Ruskon ja Kaupinojan pääveden-
puhdistuslaitosten lisäksi vettä saadaan viidestä pohjave-

denottamosta, joiden yhteiskapasiteetti on vajaa kolman-
nes vedenkäytöstä.

– Tämän vuoden lopulla saneerauksesta valmistuvan  
Kaupinojan laitoksen kapasiteetti on suunniteltu niin, että 
se pystyy tarvittaessa korvaamaan Ruskon laitoksen ja 
vielä osan pohjavesilaitoksistakin. Normaalitilanteessa  
meillä on siis osa laitosten kapasiteetista käyttämättä, 
mitä hyödynnämme niin huolto- kuin poikkeustilanteissa.  
Vesitorneissamme on säilössä useamman tunnin vesiva-
ra. Vedenjakeluverkosto on rengasmainen, eli jos joku 
vesijohto jää tilapäisesti pois käytöstä, vesi kierräte-
tään kuluttajille toista kautta. Häiriöitä varten meillä on 
24/7-varallaolo.

Kesän 2021 
hellejaksolla 
vedenkulutus 
lisääntyi 

noin 7 %. 

→

Kestävä  
Tampere 2030
• Tampereen kaupunki on asettanut 

tavoitteekseen olla hiilineutraali 
vuonna 2030.

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

• Tampereen Sähkölaitoksen Naisten-
lahti 3 -voimalaitosyksikkö on 
yksi hankkeista, jotka vauhdittavat 
tavoitteen toteutumista.

→ Lue lisää: tampere.fi

16    17



Oikein toimien vesi  
ei kulu, se kiertää!
Suomessa vesivaroja hallinnoidaan fik-
susti. Järvistä ja pohjavesistä hyödynne-
tään vain vähän vettä niiden tilavuuteen 
ja uusiutumiseen verrattuna. Lupakäy-
tännöillä ohjataan, että vedenotto ei 
ylitä vesivarojen uusiutumisnopeutta. Luvilla säädellään myös 
jätevesien päästämistä purkuvesistöihin. Tämä turvaa osaltaan 
luonnossa tapahtuvaa veden kiertokulkua. Tavalla tai toisella käy-
tetty vesi palaa haihdunnan ja sadannan kautta takaisin pinta- ja 
pohjavedeksi, luonnon ja ihmisten hyödynnettäväksi.

Sulkavuoreen valmistuva uusi jätevedenpuhdistamo turvaa 
veden kiertokulkua. Jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ennen 
päästämistä takaisin Pyhäjärveen ja siitä edelleen järven alapuoli-
siin vesistöihin. Jätevesien hyväkään puhdistaminen ei riitä, vaan 
Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön hyvä tila edellyttää toi-
menpiteitä myös veden käyttäjiltä. Viemäriin ei saa päästää sin-
ne kuulumatonta nestettä tai kiinteää ainetta! Kansalaisten rooli 
on tässä tärkeä, mutta niin on myös isojen, esimerkiksi teollisten 
veden käyttäjien. Keskuspuhdistamo tuleekin seuraamaan huo-
lellisesti teollisuuden jätevesiä ja esimerkiksi raskasmetalleille on 
tiukat raja-arvot. 

Suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla käsitellään vielä nykyi-
sinkin paljon sade- ja hulevesiä – koko maassa noin kolmannes 
kaikesta käsitellystä vedestä. Vaikka jätevesi ja hulevesi virtaa-
vat periaatteessa eri putkissa, erityisesti keskustoista ja van-
hojen kiinteistöjen pihamailta ja katoilta tulee vanhojen tontti-
viemäreiden takia edelleen paljon sadevesiä jätevesiviemäriin. 
Jos näitä ei-toivottuja hulevesiä saadaan vähennettyä, Sulkavuo-
ren keskuspuhdistamon kapasiteetti riittää pitkälti yli suunnitel-
lun vuoden 2040. Asukkaat voivat vaikuttaa puhdistamon kapasi-
teettiin myös fiksulla veden käytöllä. Vaikka vesi kiertää takaisin 
käyttöön, sitä ei saa törsätä. Ei, vaikka meillä vettä onneksi riittää 
– päinvastoin kuin monessa muussa maassa.

Vesiympäristön ylläpidon lisäksi viemäröinnillä ja jätevesien 
käsittelyllä on toinenkin tärkeä tehtävä: jätevedet kerätään pois 
ihmisten nurkista pääosin painovoimaisesti toimivalla viemäröin-
tijärjestelmällä. Tämä on keskeinen osa nykyaikaista ympäris-
töterveydenhuoltoa ja niin itsestään selvyys, ettei sitä tule juu-
ri ajatelleeksi. Voidaankin perustellusti sanoa, että Sulkavuoren 
keskuspuhdistamoa rakennetaan ”luonnon ja ihmisen parhaaksi”!

Kirjoittaja Timo Heinonen on Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo 
Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus 
vesihuoltoalalta.

KESTÄVÄSTI

Helle vaati tuplakastelut
– Viheralueiden jatkuvaa kastelua muiden kunnossapito-
töiden kustannuksella, tuplamäärä kastelukalustoa, nuu-
pahtaneita maisemapeltoja, puumenetyksiä ja istutusten 
uudistusrumba, summaa viime kesän vitsauksia työpääl-
likkö Teemu Kylmäkoski Tampereen Infra Oy:stä.

Sateettomuus kurittaa tasapuolisesti nurmikoita ja van-
hoja puita. 

– Vain keskustan puistojen kesäkukkamaat kostuvat 
tihkukastelulla, joten päivittäin käsin tehty kastelu-urakka 
Keskustorin kesäkeitaineen oli valtava. Normaalisti sade-
vedellä virkistyvät keskustan nurmialueet selvisivät nyt 
pitkälti manuaalisen kastelun avulla, sillä vain muutamas-
sa puistossa on automaattinen kastelulaitteisto.

– Kuivuus näkyy kustannuksissa, maisemassa ja mene-
tettyinä investointeina. Tuoreita istutuksia joudutaan 
uusimaan esimerkiksi ratikkareittien varrella. Puistois-
sa vanhojen puiden korvaaminen taimilla vaikuttaa ilmee-
seen vuosia. Kuivuus lisää kasvien tautiherkkyyttä, hei-
kentää vuosikasvua ja latistaa viheralueiden vehreyttä. 

Viheralueiden suunnittelussa sään äärioloihin varaudu-
taan monin tavoin. Katupuiden oloja on parannettu muun 
muassa laajemmilla juuristoystävällisillä kasvualustoilla. 

– Niemenrannan pilotissa hulevedet johdetaan biohiil-
tä sisältäviin kasvualustarakenteisiin ennen verkostoon 
purkamista. Biohiili sitoo itseensä vettä ja luovuttaa sitä 
vähitellen puiden käyttöön. Tutkimme sekä hulevesien 
hyödyntämistä että niiden viivyttämistä katurakenteissa, 
selvittää suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari.

– Puulajikokeiluilla haemme yhdessä Mustilan arbore-

tumin kanssa uusia, kestäviä ja monimuotoisuutta lisää-
viä lajeja, joilla pyrimme saamaan puskuria kasvitauteihin, 
tuhohyönteisiin ja ilmastollisiin muutoksiin. Paahteiden 
lisääntyessä puut ovat entistä tärkeämpiä kaupunkilaisille 
kosteuden sitojina ja varjostajina.

Viiden minuutin  
suihkussa vettä  
kuluu keskimäärin

60 litraa

Ammekylvyssä  
vettä kuluu  
keskimäärin

300 litraa

VETTÄ RIITTÄÄ AINA
• Tampereen Vesi tuottaa 

vettä noin 250 000 
asukkaalle Tampereella ja 
Pirkkalassa.

• Vesijohtovedestä pintavettä 
on noin 73 % ja pohjavettä 
noin 27 %.

• Keskimääräinen vedenku-
lutus on vuorokaudessa 
noin 140 litraa/asukas.

• Vettä käytetään eniten  
touko–kesäkuussa ja  
klo 21–22.

putkistossa kulkiessaan, Jokela tiivis-
tää suunnitelmia.

– Tekopohjaveden käyttö on 
myös ilmastoteko. Jos saneeraisim-
me Ruskon laitoksen ja toiminta jat-
kuisi nykyiseen malliin, hiilijalanjälki 
olisi seitsemänkertainen tekopohja-
veteen verrattuna. Etenemme sadan 
vuoden päähän ulottuvissa suunni-
telmissamme Tampereen hiilineut-
raalisuustavoitteiden mukaisesti ja 
olemme siitä ylpeitä. ■

Lähtökohtana on, että laadukkaan veden 
riittävyydestä ei tarvitse huolehtia, sanoo  
Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri 
Jokela.

→

Tampereen Vesi  
tuottaa vettä  
noin kaksi  

uima-altaallista  
joka tunti.
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Kohti 
jätteetöntä  

tulevaisuutta
Teksti: Mari Vehmanen / Kuva: Emil Bobyrev

Kiertotalouden mukainen tulevaisuus on 
aina innostanut Ekokumppanit Oy:n pro-
jektipäällikkö Sanni Kouhia.

− Olen todella iloinen, että saan tehdä 
joka päivä arvojeni mukaista työtä kestä-
vän kehityksen puolesta.

Sanni määrittelee kiertotalouden 
merkitsevän talousmallia, jossa kulutus 
perustuu omistamisen sijaan pitkälti pal-
veluiden käyttämiseen ja jossa arvok-
kaat materiaalit on tarkoitettu kiertämään 
mahdollisimman pitkään tuotteesta seu-
raavaan. Toisen jäte on toisen aarre.

− Maapallo on suljettu systeemi, eli 
meillä on rajallinen määrä luonnonvaro-
ja käytössämme. Kiertotaloudessa näitä 
resursseja käytetään viisaasti, ja tuotteet 
suunnitellaan kestäviksi ja kiertäviksi.

Sannin eräs sydämenasia on nos-
taa käytettyjen vaatteiden ja tekstiili-
en arvostusta. Pirkanmaan Jätehuollon 
kanssa järjestetyssä SWAP!-vaatteiden-
vaihtotapahtumassa tämä on toteutu-
nut, kun kävijät ovat jonottaneet käytet-
tyjä vaatteita.

− Monet saattavat ajatella, että vas-
tuullinen pukeutuminen on turhan kallis-
ta. Paras ekoteko on kuitenkin käyttää ja 
korjata jo vaatekaapista löytyviä vaattei-
ta. Uusia hankintoja tehdessä kannattaa 
panostaa enemmän laatuun kuin mää-
rään.

V E R K O S T O N I
KULMILLA

Kuva: N
o
o
ra N

äp
p
ilä

Pirkan-
maan  

Jätehuolto
Jätemäärän vähentämisen avain 
on tarpeettomasta kuluttamisesta 
luopuminen. Tämän teeman ympä-

rillä toteutamme erilaisia tem-
pauksia yhdessä Pirkanmaan 

Jätehuollon kanssa.

 
Ilmasto- 
sankari

Tampereen kaupungin Ilmasto-
sankari-brändi inspiroi konkreetti-
siin tekoihin niin verkossa kuin Ins-

tagramissa (@ilmastosankari).  
On hienoa rakentaa konsep-
tia Kestävä Tampere 2030 

-ohjelman kanssa.

Työkaverit
Yksi mahtavimmista asioista 

Ekokumppaneissa ovat kollegat, 
joilla on asiantuntemusta laidasta lai-

taan. Osaamista on mikroviljelys-
tä energiatehokkuuteen, joten joka 

päivä saa oppia uutta.

Seudun  
asukkaat ja 

yritykset
Teemme työtä kaikkia kaupunki-
seudulla asuvia varten. KIERTO- 

hankkeessa luomme uutta osaamis-
ta kiertotalouden ympärille. Tästä 

hyötyvät niin työnhakijat kuin 
-antajat.

Kumppanuudet
Koko toimintamme  

perustuu verkostoihin.  
Yhteistyössä on voimaa!

Ystävät ja perhe
Vapaa-aika läheisten seuras-
sa on tärkeää vastapainoa 

hektiselle työlle.

Samaa jengiä,  
vaikka Hakamettän  
pihassa tunnus- 
tetaan väriä
Tapasin aviomieheni kahvilan jonossa ensi kerran kesällä 
2016. Olin 31-vuotias ja elämäni ehkä kuudetta kertaa Tam-
pereen seudulla. Kahdeksan kuukauden päästä tuosta hetkes-
tä olin pakannut laukkuni, esikoiseni ja elämäni Helsingissä ja 
katselin uuden kotini ikkunasta ulos. Sieltä näkyi Näsinneu-
la – ainoa edes etäisesti tuttu asia uudessa kotikaupungissa-
ni kahvilan jonossa tapaamani, hassua Kummeli-kieltä puhu-
van miehen lisäksi.

Ensimmäisenä vuotena huomasin, että tamperelaiseksi  
opettelussa oli muutamia erikoispiirteitä, jotka täytyi yksin-
kertaisesi käydä läpi. Kun tyttäreni tuli ensimmäisen eskari-
päivänsä jälkeen kotiin, puuskaisi hän Kirkkopuistoon pääs-
tyämme tuskaisesti: ”Siis kumpaa me nyt oikein ollaan?” 
Naulakkomerkkiin oli pitänyt valita Tapparan tai Ilveksen logo. 
Uusi kaupunki toi eteen Hakametsän jäältä kumpuavan kak-
sintaistelun, uudet ystävyyssuhteet ja kummat Nysse-pysä-
kit. Sekin piti tietää, millä tavalla halusi siivet syödä: mediumi-
na, kaksiluisina vai ravistettuina? Siippareissa tietenkin, ja jos 
joku ehdotti Hookia, piti asiasta kinastella edes näennäisesti.

Vaikka Tampere on ensi vilkaisulla kahtiajakojen kaupunki,  
jota halkoo yksi silta itään ja länteen, ei todellisuudessa 
ihmisten välillä ole leirejä. Itse asiassa tärkein seikka, jonka  
tamperelaisuudesta olen näiden vuosien aikana oppinut, on,  
että tamperelaisilla ei ole klikkejä! Kun olin ensimmäisenä  
tamperelaisvuotenani töissä suunnittelutoimistossa, Hallitus-
kadun ovistamme saattoi paukahtaa työntekomme keskelle 
kadunmiehiä kilisevien kassiensa kanssa. Sen sijaan, että hei-
dät olisi ajettu ulos, pipopääkollegani tarjosivat heille hipste-
ri-sumpit ja pullaa. Aluksi toiminta hämmensi minua, mutta 
sitten tajusin kaiken tämän olevan osa sitä tamperelaisuutta, 
jota rakastin. Siinä pyöreän pöydän ääressä – kuten Tampe-
reella muutenkaan – ei tuntunut olevan väliä koulutustaustoil-
la tai lähtökodilla. Oli yksinkertaisesti kaupunkilaisia, joille me 
vastaan te -asettelu oli turhaa.
 
Karoliina Pentikäinen on kolmen tyttären äiti, bloggaaja ja Sidosteen 
sukkatehtaan markkinointipäällikkö, joka haluaisi asua loppuelä-
mänsä Pyynikillä.
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Metri metriltä tutumpaa geolämpöä
Kilometrien syvyydessä hohkaava geolämpö on päästötön luonnon-
vara, johon säät ja vuodenajat eivät vaikuta. Nyt Tarastenjär-
vellä tutkitaan, saadaanko siitä tulevaisuudessa yksi fossii-
listen polttoaineiden korvaaja Tampereen kaukolämpöverkkoon.

Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Sami Helenius, Laura Vesa

Yhdestä kaivosta
Vaikka vesivasarateknologiaa on kehitetty Etelä-Koreassa 
varsin samanlaisessa kallioperässä, valmistaja saa Tampe-
reella arvokasta tietoa porien käyttäytymisestä viileässä 
ja todella kovassa graniitissa. 

– Oloissamme priimakaukolämpöön tarvittava yli 100- 
asteinen vesi on arviolta seitsemän kilometrin syvyydessä.  
Sinne suunnatessa oheislaitteet ja huolto joutuvat uuden 
äärelle, mutta toisaalta lämpötilan noustessa vesivasaran 
vahvuudet, hyvä jäähdytys ja voitelu, pääsevät oikeuksiinsa.

Kaivo porataan kuusi metriä pitkällä 1000-kiloisella 
vasaralla yhdestä, noin 30-senttimetrisestä reiästä. Yhden 
reiän vuoksi kallioperää ei tarvitse stimuloida, jolloin väl-
tytään meluhaitoilta ja mikrojäristyksiltä.

– Voiman vasaralle tuottaa noin 3 000 hevosvoiman 
patentoitu vesipumppukokonaisuus, ja porausletkaa kan-
nattelee 1 300 hevosvoiman hydraulipumppuratkaisu. 
Vasaran päässä oleva terä murskaa kalliota tykyttäessään 
muutaman sentin edestakaista liikettä. Vasara pyörii  
tauotta hitaasti ympäri, jolloin terän pään nastojen iskut 
osuvat eri paikkoihin.

– Alkukilometrit ovat osoittaneet, että vakaa graniitti 
kestää sortumatta vasaran hakkauksen, jolloin kaivon sei-

Geolämpöön kohdistuu teoreettisten laskelmien perus-
teella suuria odotuksia. Tarkat tuotantotiedot tästä paikal-
lisesti vaihtelevasta, potentiaalisesta tulevaisuuden läm-
mittäjästä on kuitenkin kaivettava sananmukaisesti maan 
alta. Tampereen Sähkölaitos ja Kaupunkilämpö-konsor-
tion 14 muuta energiayhtiötä ovat kartuttaneet geolämpö-
tietouttaan kesäkuusta lähtien. Koeporaukset Tammervoi-
man tontilla Tarastenjärvellä ovat jo hyvässä vauhdissa.

– Selvittäessämme geolämmön soveltuvuutta kauko-
lämmön lähteeksi olemme teknologian valmistajan kans-

sa yhteisellä opintomatkalla demonstraatiolaitoksessa. 
Me kaipaamme tietoa kustannustehokkuudesta sekä prii-
makaukolämmön tuotantoon tarvittavan kaivon syvyydes-
tä. Lähes 40 vuotta porausteknologiaansa kehittänyttä 
HanJin D&B:tä puolestaan kiinnostaa, miten hyvin ja mil-
laisella kehitystyöllä vesivasaran käyttö on siirrettävissä 
Suomeen. Energiantuotannon potentiaali ja poraustek-
nologian soveltuvuus selviävät ainoastaan porautumal-
la riittävän syvälle kallioperäämme, selvittää johtaja Jukka 
Joronen Tampereen Sähkölaitokselta.

nämistä tulee suoria ja sileäpintaisia. 50 barin paineella 
reikään tuupattava paineistettu vesi suihkuaa terän rei’is-
tä kallioon. Paluuvesi kulkee poran ulkopuolella, ja sulje-
tussa kierrossa se palaa puhdistettuna takaisin poraan, 
Joronen tiivistää poraustekniikkaa. 

Kaikki keinot käyttöön
Projektin jatkosuunnitelmiin vaikuttavat Jorosen mukaan 
demonstraation edetessä puntaroitavat kustannukset 
sekä projektin yllätykset. 

– Analysoimme eri syvyyksissä porauksen etenemistä 
kaikkinensa, kuten kaivon kokoa, lämpötilaa, porausno-
peutta kaivon syventyessä sekä energian tuottoa. Kehi-
tämme valmiuksia uudelle, lupaavalle energialle.

– Vielä on liian varhaista asetella geolämpöä kauko-
lämpöpalettiin, mutta markkinat ovat isot, jos onnistum-
me saamaan porauksen kustannustehokkaaksi ja monis-
tamaan kaivoja eri puolille verkkoa. Joka tapauksessa 
teemme kaukolämmöstä vauhdilla hiilineutraalimpaa.

– Asiakkaamme voivat huoletta seurata hyvien uusien 
tuotantotapojen vuoksi hinnaltaan vakaana pysyvän eko-
logisen kokonaisuuden rakentumista. ■

Vesivasarateknologiaa jo vuosikym-
meniä kehittäneelle HanJin D&B:lle 
poraus antaa lisätietoa porien käyttäy-
tymisestä Suomen kovassa ja viileässä 
graniitissa sekä oheislaitteiden kehitys-
tarpeista. Hankkeen operaattorina ja 
päätoteuttajana on Thermo Rock Oy.

Geolämpöhanketta vetävä 
Jukka Joronen on tyyty-
väinen poran valmistajan 
aktiiviseen tuotekehitysot-
teeseen. 
– Yhteisvoimin kehitämme 
oloihimme sopivaa 
porausteknogiaa sekä 
selvitämme geolämmön 
kustannustehokkuutta ja 
lämpökaivon optimaalista 
käyttöä.
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Moovy tähyää maailmalle
Moni maksaa parkkeerauksensa jo nyt Moovyn avulla. 
Vuoden päästä Moovysta voi ostaa esimerkiksi 
sähkölautauksen – ehkä myös autopesun.

Teksti: Tiina Laaninen
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Biotalkoilla täytettä 
Biomyllyn vatsaan
Kulunut hellekesä oli Nokian Koukku- 
järvellä historiallinen. Silloin käynnistyi 
Pirkanmaan Jätehuollon upouusi bio- 
laitos – Biomylly.

23 miljoonaa euroa kustantaneen Biomyllyn uutuuttaan kiilte-
levät käsittelylinjastot sekä äärimmäisen ahnas vatsa rakennettiin 
selkeitä tarkoituksia varten: nielemään kaikkien Pirkanmaan Jäte-
huollon 17 omistajakunnan biojätteet ja Nokian kaupungin liet-
teet sekä tuottamaan niistä biokaasua ja lannoitteita, jotka kel-
paavat luomutuotantoon. 

Laskennallinen tavoite on syöttää tälle ahmatille vuoden aika-
na biojätteitä 24 000 tonnia ja lietteitä 10 000 tonnia. Näistä 
herkkumääristä Biomylly tuottaa esimerkiksi sellaisen läjän bio-
kaasua, jolla ajaisi 1 000 kertaa maapallon ympäri.

Valtavia ja mahtavia lukuja, eikö? 
Kyllä vaan. Mutta kaikki pohjau-

tuu äärimmäisen pieniin, arkisiin 
asioihin. Yksittäisiin valintoihin ja 
pikkuruisiin tekoihin. Sellaisiin, joi-
hin pystyy meistä ihan jokainen. 
Ympäristömme tarpeiden ymmär-
tämiseen, niiden suojelemiseen ja 
tulevaisuutemme puolesta toimimi-
seen. Omenankara kerrallaan.

Biomyllyn loputon nälkä on ympäristömme kannalta loisto-
juttu. Tuo vatsa ei täyty millään ja näin ollen jokaisella lajitellul-
la biopussukalla, pussukaan laitetulla leivänkannikalla ja seka-
jätteestä biopussiin siirretyllä banaaninkuorella on väliä. Niin 
suurperheen isoilla biojätemäärillä kuin sinkkutalouden paril-
la suodatinpussilla. Niistä yhdessä syntyy se virta, joka kasvaa 
mereksi.

Ruokitaanhan siis yhdessä Biomyllystä iloinen, tyytyväinen ja 
leppoisa ympäristötyöntekijä! Resepti Biomyllyn miellyttämiseen 
on erittäin yksinkertainen ja kaikkien saavutettavissa, jos vain 
haluaa olla mukana biotalkoissa. Ensimmäinen askel on päättää 
lajitella bio. Toinen ja viimeinen askel on lajitella bio. 

Pirkanmaan Jätehuolto hoitaa loput: tuo bioastian, tyhjentää 
ja peseekin sen sekä toimii biojätteen kuskina ihan biokaasulla 
kulkevien jäteautojen voimin. Tule siis talkoisiin – sinulle biojät-
teen lajittelu ei voisi olla yksinkertaisempaa! 

Jenni Ruotsalo on Pirkanmaan Jätehuollon biokampanjan tuottaja.

Ensimmäinen  
askel on päättää 
lajitella bio. 
Toinen ja 
viimeinen askel 
on lajitella bio. 

linen ja laaja-alainen osaaminen 
kiinteistöhallinnasta liikkumiseen, 
eikä vastaavia toimijoita juuri löydy 
muualta Euroopasta.

Viiden vuoden päästä miljoona 
käyttäjää
Moovylla on tällä hetkellä satoja  
tuhansia käyttäjiä, viiden vuoden 
päästä käyttäjätavoitteena on miljoo-
na. Tämä edellyttää käyttäjiä myös 
muualta kuin Suomesta ja Moovy 
katsookin Eurooppaan, kuten Bal-
tiaan ja Ruotsiin. Finnpark tiedostaa 
maksutapatoimijoiden kilpailun ole-
van Euroopassa kova, mutta Moovyn 
on tarkoitus erottautua hinnoittelu-
mallilla, joka ei ole yhtä aggressiivi-
nen kuin useimmilla kilpailijoilla.

– Myös osaamisemme erottaa 
meidät muista, sillä Moovy ei ole 
vain sovellus, vaan pystymme yhdis-
tämään siihen substanssiosaamis-
tamme, Koivuniemi toteaa.

Yksi osa tätä ovat älykkäät pysä-
köintiratkaisut. Sama parkkiruutu 
voi olla päivällä kuukausiveloituksel-
la toimistotyöntekijöiden käytössä ja 
illalla vapaana muille asiakkaille. ■

Moni maksaa parkkeerauksensa  
Tampereella ja muualla Suomessa  
Moovy-sovellusta käyttäen. Kun 
sovelluksen lataa kännykkäänsä, 
pysäköintimaksu veloitetaan suoraan 
maksukortilta. Vaihtoehtoisesti pysä-
köinnin voi maksaa maksupisteellä 
tai verkossa 48 tunnin kuluessa puo-
mittomasta parkkeerauksesta.

– Lempäälässä Lempon parkis-
sa ja P-Näsinkulmalla Tampereella on 
juuri aloittanut puomiton pysäköin-
ti, joka perustuu Moovyn lukemaan 
auton rekisteritunnukseen, sanoo 

tuotepäällikkö Mika Isoviita Finnpar-
kista.

Palveluja myös muille  
kuin autoilijoille
Vaikka Moovy näyttäytyy asiakkaille  
toistaiseksi maksupalveluna, on se 
paljon muutakin.

– Tampereella on kansainvälisesti-
kin mitaten ainutlaatuista osaamista 
ohjelmistokehityksessä, pysäköinti-
palveluissa ja kiinteistöjen kehittämi-
sessä. Moovy on tämän osaamisen 
taidonnäyte, toteaa Finnparkin ope-

ratiivinen johtaja Tami Koivuniemi.
Moovyn tavoitteena on palvel-

la tulevaisuudessa myös muita kuin 
autoilijoita esimerkiksi niin, että sen 
avulla voisi ostaa joukkoliikennelip-
puja. Tulossa on myös mahdollisuus 
ladata skuutti tai sähköpyörä ja vara-
ta autopesu.

– Autolla liikkuminen ei ole Moo-
vyssa itsetarkoitus, vaan palvelulla  
voi tulevaisuudessa seurata myös 
omaa hiilijalanjälkeään, Koivuniemi 
sanoo. 

Finnparkin erityisyys on vastuul-

UUSI  OSOITTEEMME ON  Kuninkaankatu 14-16.  Kuninkaankulman  liikekeskus.

P-Hämpin laajentaminen alkanee 2023
Euroopan parhaaksi pysäköintitaloksi valittu P-Hämp-
pi laajenee lähivuosina Tampereen asemakeskuksen 
alle. Tampereen kaupungin hyväksymän hankesuun-
nitelman mukaan laajennus voi käsittää enintään noin 
1000 uutta parkkipaikkaa. Ensimmäisessä vaihees-
sa autopaikkoja on tarkoitus louhia Rautatienkadun ja 
rata-alueen eli Asemakeskuksen alla noin 500. Samal-
la rakennettaan ainakin kolme jalankulun kulkuyhteyt-
tä maan pinnalle.

– Tavoitteemme on, että pääsemme aloittamaan 

rakennustyöt vuoden 2023 aikana, sanoo Finnparkin 
toimitusjohtaja Antti Marttila. 

Mahdollisen toisen vaiheen 500 uutta autopaikkaa 
sijoittuisivat Tullin alueelle.

Finnpark on valinnut P-Hämpin laajennuksen 
rakentamiseen kumppanikseen kilpailutuksen voitta-
neen YIT:n. Myös Tampereen kaupungin kanssa teh-
dään yhteistyötä.

Jos projekti etenee suunnitellusti, P-Hämpin laa-
jennusosa voisi olla käytössä viiden vuoden päästä.
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Seutuluotsi tuottaa tulevaisuus- 
tietoa päätöksenteon tueksi
Miten me tulevaisuudessa elämme, liikumme tai työsken-
telemme? Millainen on tulevaisuuden kaupunkiympäris-
tö, ja millaisia palveluja tarvitaan tukemaan ihmisten ja 
ympäristön hyvinvointia? Vastauksia muun muassa näihin 
kysymyksiin hahmotellaan Tampereen kaupunkiseudun 
ennakointityössä, Seutuluotsissa.

Seutuluotsi tuottaa tietoa muutostekijöistä, ilmiöistä ja 
trendeistä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden kehitykseen. 
Tiedon ja ymmärryksen pohjalta Seutuluotsi luo erilai-
sia vaihtoehtoja siitä, millainen Tampereen kaupunkiseu-
tu tulevaisuudessa voisi olla. Tätä tietoa hyödynnetään 

tulevaisuutta koskevien seudullisten päätösten tekemi-
sessä esimerkiksi uuden seutustrategian ja kuntien stra-
tegioiden valmistelussa. Ennakoimalla tulevia muutoksia 
voidaan vaikuttaa tulevaisuuden kehitykseen vahvistamal-
la haluttuja suuntia ja toteuttaa muutokset sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Seutuluotsissa ovat mukana Tampereen kaupunkiseu-
dun kunnat sekä kumppaneina Pirkanmaan liitto, Business 
Tampere, kauppakamari, Pirkanmaan yrittäjät ja yliopisto. 

→ Lisätietoa: tampereenseutu.fi/seutuluotsi

Kaikille tilaa riittää
Uros Live -areenan pysäköinti suurtapahtumien aikaan on 
herättänyt keskustelua: kun varsinaista uutta parkkitilaa ei 
rakenneta, riittääkö parkkitilaa jopa 13 000–15 000 aree-
navieraalle? Finnparkin palvelupäällikkö Mika Nyman ja 
johtava asiantuntija Ali Lattunen vakuuttavat, että kaikille 
riittää tilaa, parkkipaikkoja Tampereella on.

Kaiken kaikkiaan Areenaa ympäröi yhteensä 12 eri pal-
veluntarjoajan parkkihallia maksimissaan 1,5 kilometrin 
etäisyydellä.

– Nykyisten parkkihallien sijoittelu on loistava areena-
vieraille riippumatta siitä, mistä suunnasta paikalle saa-
puu. Pohjoisen ja Teiskon suunnasta lähellä on P-Tampe-
re-talo ja P-Tullintori. Lännen suunnasta tunnelin kautta 
ajettaessa on helppo ajaa Finnpark Hämppiin, josta on 
lyhyt matka joka suuntaan, Mika Nyman sanoo.

Finnpark on varautunut suuriin yleisömääriin
Parkkitilakapasiteetti ja liikenteen sujuvuus on järjestet-
ty toimivaksi, mutta sen lisäksi pysäköinnin tarjoajat ovat 
aktivoituneet tarjoamaan uusia parkkitiloja.

– Olemme yhteistyökumppaneidemme kanssa jär-
jestämässä avajaisiin mennessä lisää pysäköintitilaa. 
Välitämme Moovy-palvelumme kautta Technopolis Yli-
opistonrinteen ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen 
pysäköintipaikkoja areenan tapahtumakävijöiden käyt-
töön. Neuvottelemme vastaavanlaisesta yhteistyöstä 
myös usean muun areenaa ympäröivän toimijan kanssa, 
kertoo Ali Lattunen.

Saavutettavuus ja opasteet kunnossa
Areenan lähiympäristön parkkipaikoille saapuminen Tam-
pereen ulkopuolelta on huomioitu kattavalla opastuksella.

– Areenan läheisyydessä olevat pysäköintipaikat ovat 
helposti saavutettavissa ja hyvin opastettuja kaikilta kes-
kustan sisääntuloväyliltä, Lattunen sanoo.

Saavutettavuus on huomioitu erityisesti Finnparkin 
uusimmissa pysäköintihalleissa, 
kuten Finnpark Hämpissä: tila-
vat hissit kuljettavat pyörätuo-
lin helposti jokaiselle tasanteel-
le. Pysäköintihalleissa asiointi 
sujuu helpoiten Moovy-sovel-
luksella.

– Suuret massatapahtumat 
päättyvät monesti yhdellä kel-
lonlyömällä, jolloin kaikki autoilevat tapahtumakävijät pyr-
kivät ulos halleista lähes samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa 
väistämättä jonkin verran ruuhkautumista ja yksi todennä-
köinen ruuhkapiste on pysäköinnin maksupiste. Ruuhkan 
välttääkseen kannattaa ladata Moovy, koska sovelluskäyt-
täjien ei tarvitse käydä maksupisteillä, Lattunen toteaa.

Keskustaparkkeeraus ei ole ainoa vaihtoehto.
– Mikäli suurtapahtumien vieraat eivät halua ajaa Tam-

pereen keskustassa, auton voi jättää esimerkiksi Finnpark 
Kauppiin, josta on raitiovaunuyhteys keskustaan ja lähes 
Areenan pääoville, Nyman muistuttaa.

Jätteet järjestykseen 
jätelaskurin avulla
Jätehuoltomääräysten uudistustyö etenee. Kaupunkilai-
selle tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa vähintään viiden 
asunnon kiinteistöiltä löytyy pihasta useita eri jäteastioi-
ta: biojäte, paperi, metalli, sekajäte sekä lasi-, kartonki- ja 
muovipakkausastiat.

Mitkä jäteastiat ja kuinka monta kiinteistössäsi tulisi 
olla? Voit laskea tarvittavan jäteastiamäärän Pirkanmaan 
Jätehuollon jätelaskurilla.

→ pjhoy.fi/palvelut/isannoitsija/jatelaskuri/

Moovy-sovellusta käyttävien 
autoilijoiden ei tarvitse 
käydä maksupisteellä.

Areenan läheisyy-
dessä olevat pysä-
köintipaikat ovat 
helposti saavutet-
tavissa ja hyvin 
opastettuja kaikilta 
keskustan sisääntu-
loväyliltä.” 

Ali Lattunen

Trendien,  
signaalien ja 

muutosilmiöiden 
tunnistaminen

Ymmärrys  
muutokseen  
vaikuttavista  

tekijöistä

Vaihtoehtoisten 
tulevaisuuskuvien  

luominen

Tulevaisuustiedon 
hyödyntäminen 

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

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

P.S.

Keskuspuhdistamo:  
99 prosenttia louhinnoista 
valmiina
Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisen  
louhintatyöt ovat loppumetreillä. 99 prosenttia  
louhinnoista on nyt valmiina. Viemäri- 
tunneleiden louhintatöissä otettiin  
merkittäviä etappeja, kun sekä  
tulo- että purkuviemäritunneli  
puhkaistiin läpi.

Pian voi startata  
biokaasulla
Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen eli Biomyllyn 
toiminta on alkanut Nokian Koukkujärvellä. 
• Biomyllyssä eli biolaitoksessa käsitellään 17 kunnan 

biojätteet ja Nokian kaupungin puhdistamolietteet. 
• Rakennustyöt käynnistettiin kesällä 2019 ja laitos 

valmistui 2021. Biojätteen vastaanotto ja käsittely 
Tarastenjärvellä päättyy.

• Biojätteestä valmistetaan BIG-biokaasua, joka on 
paikallista, uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa.

• Biokaasulle rakennetaan tankkausasemat Koukkujär-
velle ja Tarastenjärvelle sekä yksityis- että ammatti-
autoilijoille.

→ big.fi

Sähkön historia on ikuistettu Tampereen  
suurimpaan muraaliin
Tampereen Sähkölaitoksen yhteyteen, Ratinanrannan 
Voimakadulle on maalattu noin 700 neliömetrin kokoi-
nen ja 70 metriä leveä muraali eli seinämaalaus sähkön 
historiasta.

Projektia veti lastenkulttuuriyhdistys Sirkusrakkaus-
pumpum. Seinämaalauksen toteuttivat paikalliset kuva- 

taiteilijat Hermann Sebastian Schultz, OCTO ja Tomi  
Lastunen kevään ja kesän aikana.

Teoksen tarina lähtee vuodesta 1888, jolloin Tampe-
reen kaupungin oma sähkölaitos valaisi ensimmäistä  
kertaa kaupunkia.

Kale on cool
Tampereen Kalevan Kauppakeskus Kale on 
cool. Shoppaillessa ei tule hiki ainakaan sen 
takia, että kesähelteet nostaisivat lämpöä. 
Kauppakeskukseen rakennettiin ekologinen 
jäähdytys- ja lämpötekninen ratkaisu. CHC-jär-
jestelmässä (combined heating and cooling) 
lämpöpumpulla viilennetty vesi kiertää kauppa-
keskuksen putkistossa. Kiinteistön viilennykses-
sä lämmenneen veden lämpöenergia siirretään 
kaukolämpöverkkoon hyödyttämään ympäris-
töystävällisesti muita kaukolämpöasiakkaita sen 
sijaan, että lämpö päästettäisiin hukkaan. 

– Kalessa energian kiertotalous on toteu-
tettu järkevästi. CHC-järjestelmä minimoi kiin-
teistön kokonaisympäristövaikutuksia ja paran-
taa energiatehokkuutta. Kauppakeskus on 
erinomainen esimerkki nykyajan energiankäy-
tön mahdollisuuksista, summaa Samu Lepistö, 
Tampereen Sähkölaitoksen myyntipäällikkö.

• Keskuspuhdistamon rakentaminen alkoi kesällä 
2018 alueen rakentamista valmistelevilla 
urakoilla. 

• Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen 
Raholaan ja Viinikanlahteen alkaa vuonna 2022. 

• Sulkavuoren louhintojen jälkeisten urakoiden 
urakkasopimukset solmittiin syksyllä 2021. 

• Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuh-
distamolle kesällä 2025.

• Sulkavuoren keskuspuhdistamossa käsitellään 
Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, 
Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Keskitetty 
jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun 
merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla 
omistajakunnat edistävät alueellaan vesien-
suojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat 
kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä.

FAKTA

Tutustu: 
keskus- 

puhdistamo.fi
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Millaisia ovat päiväsi rakennuttajainsinöörinä?
Niihin kuuluu vesihuollon rakennuttamiseen liittyviä urak-
kaneuvotteluja ja tilannepalavereja sekä seurantakäyntejä 
työmailla. Mukavaa piristystä tuo kolmatta vuotta jatkuva 
englannin opiskelu, sillä englanninkielistä palvelua toivo-
taan yhä enemmän.

Mikä työllistää sinua juuri nyt? 
Nyt seuraan toistakymmentä projektia, joista suurin  
on päävesijohdon rakentaminen Kaupinojalta Ruskoon 
Kaukajärvi-Annala-akselilla. 

Olet ollut 43 vuotta kaupungin töissä, joista 24 viimei-
sintä Vedellä. Mikä on ollut palkitsevinta?
Innovatiivisena ihmisenä innostun haasteista. On ollut 
antoisaa olla mukana sellaisissa harvinaisissa töissä,  
joita ei välttämättä tehdä uusiksi vuosikymmeniin.

Kaupinojan laitoksen imuputken upotus Näsijärveen 
vuonna 2014 on jäänyt mieleen erityisen mielenkiintoise-
na ja haasteellisena hankkeena, samoin Messukylän golf-

kentän varteen ehdotuksestani ainoana Suomessa suun-
taporaamalla tehty iso vesijohto. Itsensä ja luovuutensa 
saa laittaa likoon myös vesijohtoverkoston päivystäjänä.

Mistä piirteistäsi ja taidoistasi on ollut eniten hyötyä? 
Nopeasta reagointi- ja ratkaisukyvystä, paineensiedosta 
ja tarkkuudesta. Liian kilttikään ei parane olla, vahdinhan 
yhteisten rahojen käyttöä. Urakoitsijoilla on hyvä muisti 
lisätöissä, mutta heikko hyvityksissä. Olen aloittanut apu-
työntekijänä ja opiskellut eri työtehtävien ohessa muuta-
man tutkinnon, joten kai sitä väkisinkin jotain on myssyn 
alle jäänyt. 

Kuuluuko vesi myös vapaa-aikaasi? 
Verkkokalastuksen ja vetouistelun myötä kyllä. Näsin  
Uistajien toimintaan osallistun nyt nokkamiehen paikalta. 
Vapaista nautimme vaimon, koiran ja ilonamme piipah-
tavien lastemme kanssa Pulesjärven mökillä. Sen verran 
läheiseksi vesi on tullut, että sitten aikanaan toivon pää-
seväni osaksi Näsi- ja Pyhäjärven vesistöä.

Hetki pienille  
nautinnoille
Tampereen teollisuushistoriaan on 
kautta aikojen kuulunut oleelliseksi 
osaksi nautintojen välittäminen. Tätä 
on osaltaan tehnyt nyt yli 100 vuot-
ta vanha Branderin leipomo. Kuvas-
sa nähdään 1930-luvun tyyliin leipo-
mon arkea.

Välillä on hyvä pysähtyä ja antaa 
hetki pienille nautinnoille. Kun ympä-
röivä maailma käy läpi myllerrystä, 
herkkuhetket suovat arkeen iloa.

Lähde: Vapriikin kuva-arkisto, Branderin leipomo 30-luvulla. Kuva: Mauno Mannelin

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

Vesimies ajassa 
ja ikuisuudessa
Vesi on Esko Lehtimäelle 
kaikki kaikessa, vaikka 
töissään hän piilottaa 
sitä parhaansa mukaan. 

Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Laura Vesa
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy Tohlopinjärven sauna, Tampere, 26.2. klo 15.00




