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Houkutteleva
kaupunki
tavoittaa
Lukiolainen Siru Albrecht on
iloinen Asemakeskuksen suunnitelmista. Houkuttelevan kaupungin on
tavoitettava kaikilla tavoilla liikkuvat
asukkaat, sillä kaupunki kuuluu
kaikille.
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KESTÄVÄÄ JA TOIMIVAA
ARKEA

Kuva: Laura Vesa

Suuret
suunnitelmat
Tuleva Asemakeskus voi
muuttaa käsitystä keskustasta. Siru Albrecht on tyytyväinen, että monet eri
liikkumistavat otetaan
hankkeessa huomioon.
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HUOMINEN ON NYT

Lajittelu on
lasten leikkiä!
Pirkanmaan Jätehuollon Roska-akatemia on
maksuton verkkosivusto, josta löytyy monipuolinen paketti tietoa jätehuollosta ja jätteiden
lajittelusta. Tarjolla on opettavaista ja hauskaa
tekemistä eri-ikäisille — selkeästi lajiteltuna,
kuten asiaan kuuluu. Testaa, oletko kierrätyskingi vai Roska-akatemian mestari!

Palvelusta löytyy esimerkiksi:
Tulostettavat lajittelupelikortit
Biotähti-peli
Nuorten tekemiä
Roskapätkät-lyhytelokuvia
Lajittele.se-hakupalvelu
Tammervoiman ja Biomyllyn
esittelyvideot
Tietoa poistotekstiilin keräyksestä

→ Roska-Akatemia
löytyy osoitteesta
pjhoy.fi/palvelut/
ymparistokasvatus/
2
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Pelkkää myyttiä.
Tänne lajiteltu jäte
oikeasti päätyy.

22		 Eturivissä: Minne jäte päätyy?
24		 Me ja maailma: Tulevaisuuden
vesihaasteet hallinnassa
25		 Asiakkaalle: Puhdasta vettä
virtaa kaikille
26 Sujuvasti: Uutisia toimivan
arjen kulisseista
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Siivousvaikuttaja Auri Kanasen äiti Sanna Kananen on
Aurille suuri siivousinnoittaja. Lue Aurin vinkit ekologiseen siivoamiseen.

30 Projektipäällikkö Erkki Suvilampi Tampereen Sähkölaitokselta, päivää!
31 Historiaa tekemässä
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PÄÄKIRJOITUS

Kuva: Sami Helenius

Antti Marttila on kuvattu
Finnparkin modernissa Hämpin
parkissa. Marttila painottaa,
että kaupunki kuuluu kaikille ja
sen pitää pystyä vastaamaan
jokaisen liikkumisen tarpeisiin
tasaveroisesti.

Kaupunki kuuluu
kaikille, ja liikkumisen
siellä on oltava sujuvaa
sekä kestävää
Yksi asuu keskustassa ja toinen kauempana. Tarpeet keskustassa asioimiseen ovat näissä tapauksissa erilaiset.
Yksi on kuitenkin varmaa: Asioinnin on oltava kaikille
helppoa. Lisäksi sen tulisi olla kestävää.
Tampereella julkisen liikenteen palvelutaso on korkea, ja
raitiovaunuliikenteen kehittyminen parantaa sitä entisestään. Kattavasta joukkoliikennetarjonnasta huolimatta yksityisautoilulla on yhä paikkansa kaupunkiliikkumisessa.
Itse elän perheemme ruuhkavuosiaikaa harrastusten,
kauppareissujen ja työmenojen keskellä. Arkimenoja olisi hankala rakentaa vain joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen varaan. Onneksi autoilun päästöt pienenevät jatkuvasti esimerkiksi sähköautojen kehityksen kautta. Tekninen
kehitys lisää myös keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.
Liikenne ja liikkuminen muuttuu koko ajan monimuotoisemmaksi. Asiointi kaupungissa hoidetaan yhä tyypillisemmin useilla kulkuvälineillä: autolla tai polkupyörällä
liikutaan pysäkille, josta noustaan linja-autoon tai ratikkaan, ja lopuksi otetaan alle skuutti. Tällaisten liikkumisen
ketjujen mahdollistaminen on tärkeä osa älykästä
kaupunkisuunnittelua.
Matkaketjujen niissä pisteissä, joissa väline vaihtuu, tulisi kiinnittää erityistä huomiota palvelun laatuun ja helppouteen. Tampereella tällainen merkittävä solmukohta on
rautatieaseman seutu. Alueella on alkamassa suuria uudistuksia. Asemakeskuksen alue tulee olemaan Tampereen
keskustan uusi ydin, joka yhdistää Hämeenkadun perinteisen keskusta-akselin ja uuden monitoimiareenan. Alueen
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kehittämisessä pyritään huomioimaan kaikkien liikennemuotojen tarpeet.
Kaupunki kuuluu kaikille. Kaupungin pitää pystyä vastaamaan jokaisen liikkumisen tarpeisiin niin, että kestävän
kehityksen tavoitteet huomioidaan kunkin kulkumuodon
sallimissa rajoissa.
Liikkumisen ohella keskeistä on vähentää kaupunkikehityksen, asumisen, energian ja kulutuksen päästöjä. Tähän
me olemme Finnparkilla yhdessä muiden kaupunkitoimijoiden kanssa sitoutuneet. Tavoitteena on mahdollistaa hiilineutraali Tampere vuoteen 2030 mennessä.
Antti Marttila
Toimitusjohtaja, Finnpark

Mun paikka

Marko Honkaniemi, Tehdassaari, Nokia, 9.3.2022

Kuva: Sami Reivinen

Tehdassaaren monet kasvot
– Olen paljasjalkainen nokialainen
ja Tehdassaari on minulle tärkeä
paikka. Alueesta erityisen tekee
sen historia. Tehdassaari on merkittävä osa nokialaista perintöä ja

suomalaista teollisuushistoriaa.
Paikka on ollut tähän saakka hieman piilossa, mutta sen kehittämiseksi on nyt vireillä paljon hienoja
suunnitelmia.

Toivottavasti sen löytää mahdollisimman moni. Tehdassaari toimii
myös kiertotalouskeskuksena.
LUE KIERRÄTYKSESTÄ SIVULTA 22.
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AHAA!

Tämä kuva toi liput
jääkiekon MM-kisoihin
Moovyn alkuvuodesta julkistamassa Ratikka-kisassa etsittiin tamperelaisuuden ydintä. Perinteisessä kuvakisassa pyydettiin kuvaamaan Moovyn
värein maalattu ratikka Tampereen katukuvassa.
Somekansa valitsi voittajaksi tamperelaisen Suvi Natrin kuvan. Hän sai palkinnoksi liput
Suomen MM-avaukseen Norjaa vastaan.
– Mikä yhdistääkään tamperelaisia paremmin
kuin uusi ratikka ja tulevat kotikisat, sanoo Finnparkin markkinointipäällikkö Satu Uotila.

Kotipuutarhuri,
vie jätteesi tänne

Lahjoita legot eteenpäin
Onko käyttäjä kasvanut legoleikkien ohi, ja lojuvatko
legolaatikot käyttämättöminä kaapin perukoilla?
Käytettyjä legoja kannattaa ensisijaisesti tarjota
uusiokäyttöön: myy, vie kirpputorille tai lahjoita. Vanhat legot voivat olla arvokkaita keräilyesineitä tai tärkeitä muistoja lapsuudesta.
Legot valmistetaan kovamuovista, joten ne ovat
hyvin kestäviä. Joidenkin tutkimusten mukaan legot
kestävät jopa 100 vuotta meren pohjassa.
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Y KS I V I R K E

Kevätaurinko tuo tullessaan viher- ja pihatyöt. Viherkasveihin vaihdetaan uusia multia, kukkia sekä hyötykasveja
esikasvatetaan.
Maatuvaa puutarhajätettä ja risuja voi viedä henkilöauton peräkärrykuorman (max. 2 kuutiota) verran maksutta Tarastenjärven ja Koukkujärven jätekeskuksiin. Risut
ja puutarhajätteet tulee purkaa eri kasoihin ja jätesäkit
poistaa.

MITÄ TARKOITTAA
JAKAMISTALOUS?
Jakamistalous on kiertotalouden osa, joka
pitää sisällään hyödykkeiden jakamista, lainaamista ja vuokrausta tai muuta yhteisöllistä toimintaa, jossa mahdollisuus käyttää tavaroita ja palveluita on tärkeämpää
kuin niiden omistaminen – tarvitsetko siis
porakoneen vai vain reiän seinään?
Jakamistalouden yhdellä virkkeellä kuvaili
projektipäällikkö Pyry Rinkinen Ekokumppanit Oy:sta.

HYV
Ä
ME
!

Pyysimme julkisen taiteen asiantuntijaa, kuvataiteilija
Tuula Lehtistä valitsemaan kolme kiinnostavaa teosta
Tampereen katukuvasta. Valitut teokset on tehty eri
aikoina. Lehtinen nostaa esiin yhteisen ympäristön
merkityksen – sen käyttämisen edellytyksenä on oltava
riittävän monitahoinen ja keskusteleva päätöksenteko.
Lisäksi Lehtisellä on kaupungille pyyntö: tarvitaan julkisen taiteen strategia, jossa taide otetaan mukaan jo
hankesuunnitteluun.
1. Hämeensillan pirkkalaisveistokset,
Wäinö Aaltonen, 1929
– Veistokset ovat iso osa Tampereen kaupunkikuvaa.
Kun teokset olivat kunnostettavina 2020, tuli selväksi,
että jotain tärkeää puuttuu.
2. Tampereen Rantatunnelin taideohjelma,
useita tekijöitä, kuten Freizimmer, 2016
– Taideinterventio toteutettiin perinteisen tierakennushankkeen yhteydessä. Ilman sitä rantatunneli olisi
harmaata betoniseinää. Taide on nostanut tunnelin
visuaalista ilmettä. Kokonaisuuteen kuuluu melutaidegalleria sekä valotaideteos Falls.
3. Tuulensilmät, ratikkapysäkki Pyynikin torilla,
Jaakko Himanen, 2021
– Teos on värikäs, leikkisä ja rohkea. Veistotaideteos
on hyvä esimerkki siitä, miten teos voi syntyä monen
eri tahon yhteistyönä, kuten säätiöiden, tässä tapauksessa Majaojan, ja yritysten. Tampereen taidemuseota
vastapäätä saatiin tavallista merkittävämpi pysäkki.
Tuulensilmät on Jaakko Himasen teos Pyynikin torilla. Katso
muiden julkisten taideteosten kuvat 2030-lehti.fi -sivustolta.

Kuva: iStock

Tunnetko nämä julkiset
taideteokset?

Sadat seutulaiset
puivat arjen liikkumisen tulevaisuutta
Tampereen kaupunkiseudun suuri seutukeskustelu kokosi asukkaat keskustelemaan
arjen liikkumisesta ja sen tulevaisuudesta.
Tietoa keskusteluista hyödynnetään seudun
liikennejärjestelmän kehittämisessä.
Projektisuunnittelija Jaakko Uusimaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä nostaa esiin kolme teemaa: kevyen liikenteen
väylien turvallisuuden, joukkoliikenteen muutokset ja liikkumisen tasa-arvon.
Turvallisuuden osalta keskustelijoita huoletti pyöräilijöiden vauhti ja kevyen liikenteen
väylien kunto.
– Moni haluaisi pyöräillä asioille myös talvella. Se ei tunnu turvalliselta, jos kulkuväylä
on liukas tai loskainen, Uusimaa kertoo.
Joukkoliikenteessä puhuttivat ratikka
ja sen vaikutus bussilinjoihin sekä lähijunayhteydet. Tulevaisuuden liikkumisessa pohditutti kestävän liikkumisen tasa-arvoisuus.
– Orivedellä ja Vesilahdella asukkaiden
mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä
ovat erilaiset kuin Tampereella. Vanhukset
ja liikuntarajoitteiset ovat usein oman auton
varassa.
Alkuvuodesta keskusteluihin osallistui noin
650 asukasta. Keskustelut lisäsivät osallistujien keskinäistä ymmärrystä siitä, että liikkuminen eri alueilla ja elämäntilanteissa on hyvin
erilaista. Keskustelu jatkuu verkossa huhtikuun ajan.
→ Lue lisää: https://bit.ly/2Wqv3MN
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Tampereen uusi sydän

Sujuvasti
liikkumistavasta
toiseen
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Tulevaisuuden liikkumisessa Tampereen kaupunkiseudulla
korostuvat joustavuus ja ympäristöystävällisyys.
Asemakeskuksen alueesta muodostuu koko seudun uusi
solmukohta. Lukion perässä Tampereelle muuttanut
Siru Albrecht on hyvä esimerkki tulevaisuuden
kaupunkiseutulaisesta: hän käyttää kaupungissa
liikkuessaan monipuolisesti eri kulkutapoja.
Teksti: Mari Vehmanen / Kuvat: Laura Vesa
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3 000–4 000
4 000
asukkaan alueen ja noin

uutta työpaikkaa.
__

Alueelle saattaa nousta jopa

32-kerroksisia
tornitaloja.

→

Tampereen Asemakeskuksesta kaavaillaan kaupungille uutta
sydäntä. Hanke muuttaa käsitystä keskustasta. Finnpark ja YIT
ovat allekirjoittaneet hankkeen toteuttamisesta suunnittelun
osalta hankesopimuksen helmikuussa 2022.
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Kuva: Asemakeskuksen yleissuunnitelma, Tampereen kaupunki

Asemakeskus tuo Tampereen ydinkeskustaan arvioiden mukaan noin

Kuva: Asemakeskuksen yleissuunnitelma, Tampereen kaupunki

– Tulevaisuudessa olisi kiva
yhä useammin valita bussi,
joka kulkee sähköllä. Myös
ratikkalinja on toivottavasti
laajentunut vuoteen 2030
mennessä. Uusi junaterminaali kuulostaa tarpeelliselta.
Se helpottaa matkustamista
muualle Suomeen, sanoo
opiskelija Siru Albrecht.

− Asemakeskuksesta syntyy Tampereelle uusi sydän.
Se on myös käyntikortti, jonka kaupunkiin muualta Suomesta saapuvat näkevät ensimmäiseksi, luonnehtii kestävästä kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen YIT Oyj:stä.
YIT on yksi Asemakeskus-hankkeen pääyhteistyökumppaneista Finnpark Oy:n ja Tampereen kaupungin
rinnalla. YIT ja Finnpark allekirjoittivat Asemakeskuksen
hankesopimuksen helmikuussa. Juha Kostiaisen mukaan
hanke on myös YIT:lle yksi tulevien vuosien lippulaivaprojekteista.
→

Kuva: YIT:n kuvapankki

L

ukiota käyvän Siru Albrechtin, 17, tuttuihin rutiineihin kuuluu monesti viikonlopun alkaessa ajaa
ratikalla rautatieasemalle, vaihtaa siellä junaan ja
hurauttaa lapsuudenkotiin Juupajoelle.
− Muutin tänne Tampereelle koulun perässä. Ensimmäisen lukuvuoden kuljin junalla päivittäin Juupajoelta,
mutta se kävi vähän turhan rankaksi, Albrecht kertoo.
Päivittäiset lyhyet matkat hän sanoo taittavansa enimmäkseen kävellen ja pidemmät ratikalla tai bussilla.
Juuri näin monipuolisesti Tampereen kaupunkiseudulla
liikutaan nyt ja tulevaisuudessa. Käytössä ovat monet eri
kulkutavat: oma auto, bussit, ratikka, lähijunat, käveleminen, pyörät, sähköpyörät ja sähköpotkulaudat.
Kaikkien liikkumismuotojen solmukohdaksi rakentuu
Asemakeskuksen alue. Nokia Arena on jo valmis ja aloittanut toimintansa. Seuraavaksi alueelle nousee tornitaloja asumis- ja liikekäyttöön.
Rautatieaseman edustalle tulee puistoalue, ja Itsenäisyydenkadun alikulku muuttuu uudeksi matkaterminaaliksi. Niin ikään pysäköintilaitos P-Hämppi laajenee.

Tampereen rautatieaseman
läpi kulkee nykyään noin

5 miljoonaa

matkustajaa vuodessa.
Vuoteen 2040 mennessä Asemakeskuksen vuosittaisen käyttäjämäärän arvioidaan nousevan yli

20 miljoonaan

"Asemakeskuksesta
tulee tärkeä liikkumisen, asioinnin
ja viihtymisen
keskittymä."
Juha Kostiainen, YIT

henkilöön.
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Tami Koivuniemi,
Finnparkin operatiivinen johtaja

Finnparkin toimitusjohtajan Antti Marttila

Lisää sähköautojen
latausmahdollisuuksia
Finnpark ja Moovy pilotoivat parhaillaan palvelua, jossa sähköauton lataamisen voi maksaa helposti pysäköintimaksun yhteydessä.
− Ajetaan vain vapaaseen latauspaikkaan ja
luetaan siellä Moovy-sovelluksen kautta paikan
QR-koodi. Pysäköinnin ja lataamisen osuudet
tulevat vielä maksamisen jälkeen eriteltyinä
sovellukseen, operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi Finnparkista kertoo.
Hänen mukaansa liikkumisessa saatetaan
siirtyä tulevaisuudessa yhä enemmän malliin,
jossa myös maksaminen hoituu keskitetysti.
− Meillä voisi jonakin päivänä olla portaali, jossa hoituvat yhdellä kertaa koko matkan
kulut: bussi-, ratikka- tai junalippu, pysäköinti
sekä sähköauton tai -pyörän lataaminen, hän
visioi.

→

− On valtavan innostavaa päästä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta, joka on valtakunnallisestikin näin merkittävä. Asemakeskuksesta tulee tärkeä liikkumisen, asioinnin ja viihtymisen keskittymä mutta
myös asuinalue, jonka tornitalot tuovat ihan uuden keskusta-asumisen vaihtoehdon Tampereelle, Juha Kostiainen kertoo.
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Asemakeskuksesta muotoutuu
ennen kaikkea paikka,
jossa on helppoa vaihtaa
liikkumistavasta toiseen.

Keskusta laajenee
Toimitusjohtaja Antti Marttila Finnparkista arvioi, että
Asemakeskus-hankkeen myötä Tampereen keskusta laajenee maantieteellisesti, mutta myös ihmisten mielikuvissa.
− Tämähän on loogista nopeasti kasvavalla ja kehittyvällä kaupunkiseudulla: tarvitaan lisää asiointi-, liikkumis- ja ajanviettomahdollisuuksia. Samaan aikaan meidän
täytyy pitää huolta niin sanotun vanhan keskustan elinvoimasta, Antti Marttila pohtii.
Liikenteellisesti Asemakeskuksesta muotoutuu hänen
mukaansa ennen kaikkea paikka, jossa on helppoa vaihtaa liikkumistavasta toiseen.
− Omalla autolla pystyy jatkossakin lähestymään kaupunkia ja asioimaan siellä, mutta ihan ydinkeskustassa ei
ole tarpeen ajaa. P-Hämpin laajennus tuo mahdollisuuksia tähän, Antti Marttila toteaa.
Operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi Finnparkista
lisää, että myös pyörille ja sähköpyörille tulee Asemakeskuksen yhteyteen lisää turvallisia säilytys- ja latauspaikkoja.
− Jatkossa jokaisen meistä on yhä helpompaa suunnitella omat kulkemisemme siten, että yhteen matkaan
sisältyy useita liikkumismuotoja, Tami Koivuniemi kertoo.
Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan apulaisprofessori Miloš Mladenović Aalto-yliopistosta sanoo,

2030: Gallup

Miten liikut kaupunkiseudulla nyt ja vuonna 2030?

Outi Lehtinen
”Näkövammani vuoksi liikun
opaskoirani Cirun kanssa. Kuljemme jalan, ratikalla ja bussilla.
Ennen koronaa teimme myös paljon junamatkoja.
Tällä hetkellä olen oikein tyytyväinen liikkumismahdollisuuksiini.
Ranta-Tampellan kävelyreitti on
hieno, ja ratikka palvelee hyvin
myös meitä näkövammaisia
asiakkaita.
Tulevaisuudessa saatan alkaa
käyttää palvelubusseja. Uuden
Asemakeskuksen suunnittelulta
toivon, että esteettömyys ja vammaiset käyttäjät otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.”

Lauri Nevanperä
”Keskustaan muuttamisen
jälleen olen luopunut omasta autosta. Kuljen töihin kävellen, enkä ikinä kyllästy ihailemaan
Tammerkosken upeaa kansallismaisemaa.
Asiointeja hoidan paljon kuormapyörällä. Hain juuri sen avulla
Tahmelasta kolme keittiökaappia.
Tulevaisuuden liikennesuunnittelulta odotan pyöräilyn sujuvuuden entistä parempaa miettimistä.
Esimerkiksi joissakin risteyksissä on nykyään vaikea hahmottaa,
minne pyöräkaista jatkuu. Myös
pyöräilijöiden muut opasteet ovat
toisinaan puutteellisia.”

Maankäytön
suunnittelun ja
liikennetekniikan
apulaisprofessori
Miloš Mladenović
Aalto-yliopistosta.

Maija Torhola
”Vielä toistaiseksi kuljen 17 kilometrin työmatkan Kangasalta Tampereelle monesti omalla autolla. Mutta pyrin kyllä sulan
maan aikana yhä useampana
aamuna valitsemaan pyörän.
Tulevaisuudessa pyöräni on
ehkä sähköinen, minkä ansiosta ajan sillä entistä enemmän.
Autoakin varmasti käytän edelleen, mutta myös se on toivottavasti vaihtunut ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon.”

että Tampereen seudulla on tehty täysin oikeansuuntaisia
asioita liikkumisen muuttuvien tarpeiden näkökulmasta.
Raitiotien rakentaminen oli iso päätös, joka vaikuttaa
koko seudun kehittymiseen.
− Tulevaisuudessa liikkumismahdollisuuksien täytyy
palvella mahdollisimman monia, ei vain pientä joukkoa.
Lisäksi tulee päästä mahdollisimman lähelle täyttä päästöttömyyttä.
Miloš Mladenovićin mukaan yksi nouseva trendi on
lisäksi, että osa fyysisestä paikasta toiseen matkaamisesta korvautuu virtuaalisilla siirtymillä.
− Eri toimijoiden hyvän yhteistyön avulla liikkuminen
voi olla kaikkea tätä: kestävää, sujuvaa ja jokaisen tarpeisiin räätälöityä. ■
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Siivousvaikuttaja

Auri Kananen kertoo, kuinka
kodin saa puhtaaksi luontoa
kuormittamatta
Rakkaudesta siivoamiseen uransa
rakentanut Auri Kananen muistuttaa,
että siivouksessa pätee kolme
yksinkertaista asiaa: aika,
väline ja aine. Ekologinen
siivooja jaksaa nähdä
vaivaa.
Teksti: Saara Ignatius
Kuva: Laura Vesa

Auri Kananen
• Ammatti: Siivousvaikuttaja
• Perhe: Hiljattain kihlautunut
poikaystävänsä kanssa.
• Asuu: Tampereen Siivikkalassa
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• Ajankohtaista: Kehittää omaa
siivoussovellusta kaikille kotitalouksille yhteistyössä pelisuunnittelija Johannes Linnaman
kanssa. Sovelluksen tuotoista

osa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Sovelluksen avulla
Kananen haluaa tavoittaa erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria.

Auri Kananen tunnustaa, että on oikeastaan aina ollut
aika sotkuinen. Hän on puhtausalan restonomi ja siivousvaikuttaja, jonka siivoamista seuraa somessa miljoonajoukko.
– Äitini on pitkän linjan siivousyrittäjä, häneltä olen saanut vaikutteita. Opiskeluaikana siivosin kavereideni koteja
ja tein heille lyhyitä snäppivideoita siivouksesta. Sain palautetta, että näiden katseleminen on niin tyydyttävää! En
tuolloin vielä tiennyt videoilmiöistä, mutta hoksasin, että
tässä voisi olla rako tehdä mun juttua.
Lisäksi Kananen halusi näyttää maailmalle, miten siivotaan. Nyt hänellä on yhteensä yli kahdeksan miljoonaa
seuraajaa sometileillään. Kananen siivoaa ilmaiseksi erityisesti syrjäytyneiden nuorten asuntoja. Hänen mukaansa siivous voi parhaimmillaan tuoda toivoa.

Ekologisinta on pestä siivouspyyhkeet kerralla oikein.
– Itse pesen mikrokuituliinat 90 asteessa, sillä bakteerit kuolevat 70 asteessa 10 minuutissa, eikä pesukoneissa
usein ole 70 asteen ohjelmaa. Kova pesuohjelma puhdistaa samalla konetta, puhtaus puolestaan pidentää koneen
käyttöikää, Kananen ohjeistaa.

Kaikki alkaa vedestä ja mikrokuituliinasta

Tehokkuus kiehtoo – myös kaupunkirakenteessa

Kanasen mukaan ekologiseen siivoamisen lähtökohtia
ovat vesi ja mikrokuituliina.
– Aineiden suihkiminen esimerkiksi pölyjä pyyhkiessä ei
hyödytä. Toisaalta ekologisella tiskiaineella voi pestä käytännössä kaiken: vessanpytyn, tiskialtaan, suihkun lattian.
Itse käytän sitä kaikkeen. Lisäksi ekologisen tiskiaineen rasvanpoistomekanismi on todella tehokas.
Kalkkitahrojen ja -jäänteiden poistaminen onnistuu parhaiten happamalla aineella. Luontoystävällinen vaihtoehto
on etikka. Puhdistusainetta ei välttämättä tarvita ollenkaan.
– Mekaanisesti kovat välineet, kuten teräspallo, terässieni tai puhdistuskivi toimivat kalkkiin hyvin. Niillä saa puhdistettua myös esimerkiksi likaisen uuninlasin, kun lorauttaa
mukaan tilkan vettä liukasteeksi.
Kylpyhuonekalusteiden kunnosta ei myöskään tarvitse
olla huolissaan, vaikka siivoamisessa käyttäisikin mekaanisesti kovaa puhdistusvälinettä.
– En ole koskaan saanut naarmuja kalusteisiin näillä välineillä. Kannattaa kuitenkin välttää liian kovaa hinkkaamista.

Auri Kananen kertoo olevansa tehokkuutta arvostava kaupunkiautoilija. Tampereella häntä kiehtoo keskustan alue
ja toimivat palvelut.
– Tampereella liikkuessani autoilen, sillä minulla on usein
siivousvälineet mukana, ja niitä on paljon. Tykkään liikkua
nopeasti ja vauhdilla. ■

Enemmän aikaa kuin aineita
Kananen muistuttaa, että perussiivouksen lähtökohtana
on kolme asiaa: aika, mekaaninen puhdistusväline ja puhdistusaine. Ekologisessa siivouksessa nimenomaan siivoukseen käytettävä aika ja välineen käyttö ratkaisevat.
– Jos halutaan säästää aikaa, käytetään enemmän ainetta ja välinettä. Jos halutaan siivota ilman puhdistusainetta,
siivoukseen on käytettävä aikaa ja mekaanista hankausta.

Auri Kanasen arjen punainen viiva
Siivikkala

Lielahti

Näsijärvi

Pese mikrokuituliinat oikein
Kananen suosii mikrokuituliinoja. Hänellä itsellään on niitä satoja. Niiden puhdistaminen on oma lajinsa.
– Käytetyt mikrokuituliinat voi pestä pesukoneessa, mutta ne pitää pestä erikseen muusta likapyykistä. Mikrokuituliinat keräävät sisäänsä pölyä ja likaa, käytännössä kaiken
muista tekstiileistä irtoavan nöyhdän. Tällaisella mikrokuituliinalla pyyhittäessä pyyhe luovuttaa likaa ja siksi ihmisillä jää nukkaa tasoille. Väärin pesty pyyhe on käyttökelvoton.

Pispala
Pyynikki
Pyhäjärvi

Koivistonkylä

KOLME ASIAA, JOISTA LUOVUN:

1.

Turhasta kuluttamisesta.

2.

Energian käyttöä voisin
miettiä tarkemmin.

3.

Olen luopunut kovista
kemikaaleista kodissani.
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PUHTAAMPI

HUOMINEN

Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Marjaana Malkamäki ja Laura Vesa

Polttoon perustumattomilla energialähteillä

hiilineutraaliuteen
etunojassa

Kaupunkien hiilineutraalin lämmittämisen edelläkävijänä etenevä
Tampereen Sähkölaitos on saamassa energiapalettiinsa uudenlaisen
ratkaisun. Jos Ren-Gasin hanke toteutuu, Tarastenjärvellä Tammervoiman piipusta vapautuvaa hiilidioksidia aletaan kerätä ja siitä
valmistaa vetypolttoainetta. Vedyn valmistuksessa vapautuva
hukkalämpö aiotaan johtaa kaukolämpöverkkoon.
Tampereen Sähkölaitoksen tavoitteena on vähentää päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteesta
on nyt koossa jo 50 prosenttia.
Lämpöä tuotetaan yhä enemmän metsänjalostuksen
puutähteillä ja pelleteillä sekä pirkanmaalaisten sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassa. Turve korvataan
uusiutuvilla energialähteillä vuosia etuajassa vuoteen
2024 mennessä, jos Ukrainan kriisi ei sekoita polttoainemarkkinoita.
Uusimman harppauksen kohti polttovapaata lämmöntuotantoa Sähkölaitos otti hiljattain sopiessaan suomalaisen kasvuyrityksen Nordic Ren-Gasin kanssa power-to-gas
-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tarastenjärvelle.
Siellä tuotetaan metaania ja vihreää vetyä.

Apua myös liikenteen päästöihin
Power-to-gas -prosessissa raaka-aineina ovat hiilidioksidi,
vesi ja uusiutuva sähkö. Hiilidioksidi otetaan talteen hyö16

tyvoimalaitoksessa syntyvistä savukaasuista, ja sähkö
hankitaan pitkillä sopimuksilla uusista kotimaisista tuulivoimapuistoista. Elektrolyysiteholtaan* yli 60 megawatin laitos tuottaa raskaalle liikenteelle kaasupolttoaineita
määrän, jolla voidaan korvata 24 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä. Käytännössä se riittää noin 900 rekan vuosittaiseen käyttöön.
Uusiutuvaa metaania voidaan käyttää liikenteessä
biokaasun tavoin.
– Saamme käyttöömme huomattavan määrän laitoksen
hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata ja kilpailukykyistä kaukolämpöä. Hukkalämpö kattaisi arviolta noin 15
prosenttia Tampereen kaukolämmön tuotannosta. Olemme
kaivanneet hankkeen kaltaisia ratkaisuja, joilla on mahdollista vähentää myös liikennesektorin päästöjä, toteaa Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen.
Sähkölaitos on harppaamassa vetytalouteen matalalla kynnyksellä, sillä Ren-Gas vastaa vuosina 2023–2028
*Elektrolyysiteho = Tällä tarkoitetaan tässä yhteydessä energianvarastointitehoa

Vetypolttoaineen tuotantolaitos
kaappaa CO2-päästöjä

– Hukkalämpö kattaisi
arviolta noin 15
prosenttia Tampereen
kaukolämmön tuotannosta. Olemme
kaivanneet hankkeen
kaltaisia ratkaisuja,
toteaa Tampereen
Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

60–70 000
tonnia

Tampereen Sähkölaitoksen energiamarkkinoista vastaavan
johtajan Jukka Jorosen
mukaan vetypolttoainelaitos mahdollistaa
jopa hiilinegatiivisen,
eli kokonaisuutena
hiilidioksidia ilmakehästä kaappaavan,
lämmitysjärjestelmän
toteutuksen ilman,
että lämmön hintaa
nostetaan.

rakennettavan laitoksen noin 150 miljoonan euron investointikuluista.

Kuusi teknologiaa tutkinnassa
Hiilineutraaliutta ei saavuteta yhdellä teknologialla. Lämmityshaasteen ydin on pakkaskuukausissa, sillä leudompien kelien lämmitys on varsin helposti ratkaistavissa. Teknologioita tarvitaan sähkökattiloista lämpöpumppuihin ja
hiilidioksidin talteenottoon. Tampereella saatetaan nähdä tulevaisuudessa esimerkiksi polttoon perustumattoman
energiantuotannon ja hiilidioksidin talteenoton yhdistelmiä.
Sähkölaitoksen energiamarkkinoista vastaava johtaja
Jukka Joronen nimeää hukkalämmön hyödyntämisen
yhdeksi keskeiseksi uusiutuvan energian tuotantokeinoksi.
– Esimerkiksi erilaisista tuotantoprosesseista tai datasaleista saatavan hukkalämmön osuus on kaukolämmön
kokonaistuotannosta tällä hetkellä 11,5 prosenttia, mutta
vuonna 2028 jo 25 prosenttia. Tosin Ren-Gasin laitos voi
nostaa osuuden tuolloin jo 37 prosenttiin.
Parhaillaan Sähkölaitos selvittää kuuden eri teknologian soveltuvuutta polttovapaaseen ja hiilinegatiiviseen
kaukolämmöntuotantoon.
– Julkisia tukia on haettu joko yksin tai yhteistyökumppanien kautta meneillään olevalle geolämpöpilotille, biohiilen tuotannolle, vetypolttoaineen tuotantolaitokselle,
bioenergian hiilidioksidin talteenotolle sekä sähkökattiloiden ja teollisen luokan lämpöpumppujen hyödyntämiseen. Työn alla olevien hankkeiden kokoluokka on yli 100
miljoonaa euroa.

Kestävä
Tampere 2030
• Tampereen kaupunki on asettanut
tavoitteekseen olla hiilineutraali
vuonna 2030.
• Tavoitteeseen päästään yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien,
yritysten ja asukkaiden kanssa.
• Tampereen Sähkölaitoksen ja
Ren-Gasin Power-to-gas on yksi
hankkeista, jotka vauhdittavat
tavoitteen toteutumista.

Monipuolisuus pitää hinnan vakaampana
Sähkön hinta on noussut paljon viime aikoina, mutta
Tampereella kaukolämmön hinta on pysynyt vakaana.

→ Lue lisää: tampere.fi

→
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Jorosen mukaan energiantuotannon
laaja pohja ja
vuoden 2010 energiakäänne ovat
mahdollistaneet kustannustehokkaan tuotantotavan ja parantaneet
kaukolämmön huoltovarmuutta kaikissa tilanteissa.
– Esimerkiksi maakaasun käyttö
on vähentynyt 80 prosenttia kymmenen vuoden aikana.
– Vaikka sähkön käyttö kaukolämpöjärjestelmässä lisääntyy, tuotannon monipuolisuus tuo turvaa sähkön hintaheilahduksia vastaan. Näin
siksi, että laajaa tuotantorakennetta hyödyntäen lämpöpumppujen ja
kattiloiden lisäsähkönkäyttö voidaan
ajoittaa keskitetyn optimoinnin avulla tarkasti kaikkein edullisimmille
tunneille. ■

95 %

Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät
vuosina 2010–2030

TOP 3

POLTTOON PERUSTUMATTOMAT
VAIHTOEHDOT TAMPERELAISITTAIN
TULEVAISUUDESSA

1. Sähkökattilat yhdistettynä lämpövarastoon ja keskitettyyn sähkön
käytön tuntioptimointiin niille tunneille, kun tuulivoimaa on paljon.
2. Teollisen luokan lämpöpumput sinne, missä lämmönlähteitä on
saatavilla myös talvipakkasilla, esimerkiksi datasaleihin, geokaivoihin ja voimalaitoksiin.
3. Hukkalämmöt ilmastoystävällisistä ja jopa hiilidioksidinegatiivisista
valmistusprosesseista, kuten biohiilen ja synteettisen polttoaineen
valmistamisesta.

4

Lämpövarastot
Sähkökattila
Hukkalämmöt (jätevesi)

Pienydinreaktori

Kustannustehokkuus

3
Hukkalämmöt (teollisuus,
datakeskukset)
Kevythybridit
Järvilämpö

Aurinkolämpö

Hukkalämmöt (biohiili)

CCS*

2
Geolämpö

Vetylämpö
1

1

2

3

4

Päästövähennyspotentiaali

Tampereen Sähkölaitoksen polttoon perustumattoman ja hiilinegatiivisen suunnitelman tavoitevuosi on 2040. Tätä varten selvitetään
eri teknologioita ja skenaarioita. Näiden vaihtoehtojen tarkastelussa arvioitiin päästövähennyspotentiaalia, saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Mitä voimakkaamman värinen pallo on sitä parempi on sen saatavuus.
Kustannus:
4 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan laskemisen,
3 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan pitämisen ennallaan,
2 = pakottaa nostamaan kaukolämmön hintaa,
1 = merkittävästi kalliimpi kuin asiakkaiden vaihtoehtoiset
lämmitysmuodot

Päästövähennyspotentiaali:
4 = voisi yksinään ratkaista hiilineutraalin lämmityksen ongelman
3 = suuri
2 = kohtalainen
1 = pieni
* Carbon Capture and Storage, hiilidioksidin talteenotto
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KESTÄVÄSTI
Kuva: Laura Vanzo

Millaisessa kaupungissa haluat asua?
Lämpöisiä
terveisiä
datakeskuksesta
Tampereen keskustan tuntumassa
Hatanpäällä sijaitsevan Nokian datakeskuksen koneet lähettävät lämpöisiä terveisiä tamperelaisille kaukolämpöasiakkaille.
Juuri valmistuneen liitosjohdon
myötä sieltä siirtyy kaupunkilaisten
iloksi aimo annos konesalin laitteiden
lämmittämää hukkalämpöä. Energiamäärä on Tampereen Sähkölaitoksen
näkökulmasta huomattava, alkuvaiheessa 42 gigawattituntia. Nyt sillä
lämmittäisi vuoden ajan noin 15 prosenttia tamperelaisista omakotitaloista
ja vuonna 2025 jo tuplasti enemmän.
Tamperelaisesta kaukolämmöstä 11,5 prosenttia tuotettiin hyödyntämällä hukkalämpöjä jo ennen datasalin lämpöpumpun käyttöönottoa.
Lisähyödyntämispotentiaalia on näköpiirissä.
– Kaukolämmössä sen osuus voi
kuluvan vuosikymmenen aikana olla
jopa kymmeniä prosentteja, kertoo
Tampereen Sähkölaitoksen yritysasiakkuuksien päällikkö Pekka Leinonen.
Käyttökelpoisinta, riittävän kuumaa
hukkalämpöä syntyy esimerkiksi teollisuuden prosesseissa. Pieniä määriä
voidaan hyödyntää suoraan kiinteistökohtaisesti esimerkiksi poistoilmasta
talteen otettuna. Lämpöpumpputeknologian avittamana suuremmat ylimäärälämmöt jaellaan kaukolämpöverkossa tarpeen mukaan.
– Konesalit ovat optimaalisia lämmönlähteitä, koska ne tuottavat lämpöä tasaisesti ympäri vuoden, Leinonen kiittelee.

Haluaisitko asua kaupungissa, jonka jotkut kaupunginosat ovat niin pelottavia,
ettei sinne kellä tahansa ole asiaa? En
minäkään. Tällaisia kaupunginosia on
olemassa jo naapurimaissa.
Vaarallisiksi äityvät kaupunginosat ovat seuraus kaupunginosien välisestä erilaistumisesta ja heikoimmassa asemassa olevan
väestön syrjäytymisestä. Sitä voi tapahtua kaikkialla. Ilmiön taustalla olevat syyt ovat moninaiset, mutta karkeasti ne liittyvät yleiseen elintason nousuun
Kaupunkia
ja väestön hyvinvointierojen kasvuun. Meitulee
dänkin seudullamme yllättävän moni käy läpi
polun, jossa pieni kerrostaloasunto vaihtuu
sekoittaa
varallisuuden kasvaessa rivitalonpätkään ja
kaikin
lopulta omakotitaloon rauhallisessa naapukeinoin.
rustossa. Jäljelle jäävillä alueilla painottuvat
hauraassa asemassa olevat väestöryhmät,
kuten ikäihmiset, seudulle vielä juurtumattomat nuoret aikuiset
ja maahanmuuttajaperheet. Väestö, joita ilman seutu ei kasvaisi
eikä menestyisi, mutta jonka on saatava tuntea yhteisön lämmin
vastaanotto, jotta alussa kuvailtu tilanne vältetään.
Selvitimme Tampereen kaupunkiseudulla oman taajamamme
nykytilan eriytymisen suhteen. Kävi ilmi, että asuinalueiden väliset erot ovat kuluneen 20 vuoden aikana kasvaneet. Ilmiön taustalla olevat rakenteelliset syyt ovat selkeät. Uudet omakotitalot ovat fyysisesti kaukana vanhoista lähiöistä. Henkisesti näiden
alueiden asukkaat ovat jatkuvasti kauempana toisistaan. Tämä ei
ole hyvä asia, jos haluamme välttää alussa kuvatun tilanteen.
Mitä asialle on tehtävissä? Paljonkin. Asuntopolitiikka ja kuntien kaavoitukset ovat tässä työssä keskeisessä roolissa. Jos tilanne on se, että varakas väestönosa haluaa asua omatonttisessa
omakotitalossa, näitä tontteja tulee tehdä vanhojen kerrostaloalueiden keskelle. Sinne tulee tuoda myös uusia rivitaloja, sitä
tiivistä ja matalaa. Kaupunkia tulee sekoittaa kaikin keinoin. Eriytymistä ehkäistään myös pitämällä huolta asuinrakennuksista,
korjaamalla ja uudistamalla niitä.
Minä haluaisin asua kaupungissa, jonka monimuotoiset ja alati uusiutuvat kaupunginosat tarjoavat kodin sosiaalisesti sekoittuneelle väestölle ja tasokkaat palvelut luovat vetovoimaa koko
seudulle. Millaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua?
Kirjoittaja Kaisu Kuusela on Tampereen kaupunkiseudun
seutusuunnittelupäällikkö.
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VERKOSTONI

Tampereen
Seudun
Keskuspuhdistamo Oy

Jätevesijätin
palapeli

Rakennuttaa vuosina 2018–25 Sulkavuoreen jätevedenpuhdistamon, jossa puhdistetaan Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan,
Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevesiä keskimäärin 100 000 kuutiota vuorokaudessa. Vuonna 2040 laitoksen
läpi virtaa arviolta noin 430 000
asukkaan jätevedet.

Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Emil Bobyrev

Painevälpät, UV- ja kaasunkäsittelylaitteet, välpepuristimet, pohjakaapimet, kemikaaliasemat, lingot – laitteita riittää. Pian jätevedet soljuvat
Sulkavuoren keskuspuhdistamolla
valtavan laitejoukon läpi.
Huippumoderni koneistorepertuaari ja satapäinen kontaktiverkosto hirvittää maallikkoa, mutta projektipäällikkö Veli-Matti Hatvala on
selvillä vesillä. Hän vastaa keskuspuhdistamon sekä Viinikanlahden ja
Raholan pumppaamoiden prosessitekniikan rakentumisesta.
– Laitteista on hyvä tietää perusasiat. Kukaan ei hallitse kaikkea, mutta onneksi ympärillä on mahtava
työyhteisö ja huippuammattilaiset.
Kokonaiskuvan hahmottaminen on
tärkeintä. Projekti on osattava palastella riittävän pieniin, loogisiin osiin,
joita voi ratkoa pala kerrallaan.
– Näin ainutlaatuinen hanke opettaa paljon isojen projektien kompleksisuudesta ja niiden ratkaisemisesta. Sisäisten ja ulkoisten muuttujien
vuoksi varasuunnitelmia on hyvä säilöä useampaankin taskuun.
Hatvalan verkostoyhteydet risteilevät Teams-palaverien, sähköpostien ja työmaakäyntien kolmiossa.
Parin vuoden kuluttua hän muuttaa
mappinsa Sulkavuoren maanpäälliseen hallintorakennukseen yhdessä
puhdistamon muun väen kanssa.
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Urakoitsijat
Käyn pääkoneurakoitsijan
kanssa läpi prosessilaitevalintoja. Urakoitsija kontaktoi
edelleen lukemattomien
alihankkijoidensa
kanssa.

Suunnittelijat
Eri suunnittelutoimistojen sekä
heidän alihankkijoidensa kanssa
tutkimme, stemmaavatko laitevalinnat ja urakoitsijan tekniset ratkaisut suunnitelmien ja käyttötarpeiden kanssa.

KULMILLA

Toimivat hankkeen alusta loppuun
tilaajan ja urakoitsijan välissä. Poimivat mahdolliset rakennusaikaiset
poikkeamat ja huolehtivat töiden
etenemisestä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Hankintakonsultit
Taitavat julkisen hankinnan salat.
Ovat auttaneet meitä kaikkein tärkeimmässä: hyvän koneurakoitsijan,
rakennuttajien ja valvojien hankinnassa. Parhaillaan hankintaprosessissa on pumppaamoiden
koneistourakka.

Työkaverit
Käyttöpäällikkö
Lauri Valtialan kanssa ratkomme Viinikanlahden ja Raholan
pumppaamoiden sekä Sulkavuoren prosessiteknisiä ratkaisuja. Moniammatillisessa sakissa pohdimme laajempia
kuvioita.

LeKi-futis
Oman pojan ja muiden
10-vuotiaiden junnujen vastuuvalmennus pyyhkii työt
mielestä 3–4 kertaa
viikossa.

Kuva: Rami Marjamäki

Rakennuttajat ja
valvojat

Harppiympyrän
sisältä löytyi
valtava
kapasiteetti
Muutama vuosi sitten kokoonnuimme Tampereen tapahtumatoimijoiden kesken Tampere-talolle tavoitteenamme rakentaa Tampereesta yhä kiinnostavampi tapahtumakaupunki. Analysoimme
maailman vetovoimaisimpia kaupunkeja.
Visioimme katettuja katuja, asemaseudun kokonaisvaltaista uudistamista ja jopa keskustan siirtämistä. Suunnittelu keskittyi paljon siihen, mitä pitäisi vielä kehittää. Tyytymättömyys
olemassa olevaan tilaan on hyvä kehityksen moottori. Kaikille yhteistä oli voimakas tarve löytää konkreettisia ratkaisuja.
Juuri tapahtumallisuus ja elämykset ovat menestyneimpien
maailman kaupunkien taustalla.
Meille Tampereen seudulla se kelpaa. Kongressivieraat
käyttävät keskimäärin 475 euroa vuorokaudessa vieraillessaan
Suomessa. Urheilukisa- ja festivaalivieraat ovat lähes yhtä
anteliaita. Vieraat tuovat osaamista ja uusia mahdollisuuksia
yrityksille sekä organisaatioille.
Eräs suunnitteluryhmän jäsen pyysi meitä katsomaan harpilla piirtämänsä karttaympyrän sisälle: ”Tämän ympyrän sisällä, puolentoista kilometrin säteellä on kahden vuoden päästä
uusi monitoimiareena, Pohjoismaiden suurin, palkittu konsertti- ja konferenssikeskus, yhden Pohjoismaiden suurimman yliopiston pääkampus, lukuisia muita upeita tapahtuma- ja juhlatiloja, useita ostoskeskuksia, lukemattomia ravintoloita sekä
tuhansien huoneiden hotellikapasiteetti ainakin kuudessa eri
hotellissa.”
Jengi meni hiljaiseksi. Sitten aloimme toimia, kuten meillä Tampereella on tapana. Tampere CED eli Tampere Events
District -konsepti ja tuotteistus rakennettiin hetkessä. Alueen
toimijat kontaktoitiin mukaan. On hämmästyttävää, että alueella on todella 2 150 huoneen hotellikapasiteetti, 200 erilaista
tapahtumatilaa ja vähintään 70 ravintolaa 10 minuutin kävelymatkan sisällä. Maailmanluokan tapahtumakaupunki.
Hiljattain eräs tamperelainen kertoi iloisena, kuinka oli konferenssin aikana päässyt yllättäen nauttimaan konsertista, jota
ei koskaan tule unohtamaan. Tuskin maltan odottaa, mistä
kaikesta kevään MM-kisavieraat pääsevät nauttimaan.
Paulina Ahokas on Tampere-talon toimitusjohtaja, joka innostuu
ihmisistä. Hänelle kulttuuri, koulutus ja tasa-arvo ovat ratkaisu
maailman viheliäisimpiin ongelmiin.
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ETURIVISSÄ

Mihin lajiteltu jäte päätyy?
Pirkanmaalla syntyvistä jätteistä 99 prosenttia hyödynnetään
materiaalina tai energiana. Biojätteet Pirkanmaan Jätehuolto
käsittelee Biomyllyssä Nokialla ja sekajätteet Tammervoimassa
Tampereella. Muut jätelajit käsitellään eri puolilla Suomea.

BIOJÄTE

SEKAJÄTE

• Käsittely: Nokia, Koukkujärven jätekeskus,
Pirkanmaan Jätehuollon Biomylly
• Hyöty: Lannoitteita ja uusiutuvaa, paikallista
biokaasua. Yhdestä biojätepussista saadaan
ravinteet 400 gramman ruislimppuun ja BIGbiokaasua 4 kilometrin ajoon henkilöautolla.

• Käsittely: Tampere, Tammervoiman hyötyvoimalaitos,
Pirkanmaan Jätehuolto ja Tampereen Sähkölaitos
• Hyöty: Sekajätteistä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.
Yhdestä sekajätepussista saa energiaa seitsemän minuutin
suihkuun ja tunnin pullan paistoon.

LASIPAKKAUKSET
• Terminaali: Tampere, Tarastenjärven
jätekeskus
• Jatkokäsittely: Forssa, Uusioaines Oy
• Hyöty: Lasipakkauksista tehdään uusia
pakkauksia, lasivillaa tai vaahtolasia.

Pirkanmaan
Jätehuollon
Biomylly

Tammervoiman
hyötyvoimalaitos

Suomen
keräystuote Oy

NOKIA

Tarastenjärven
jätekeskus

Stor
Packa

Encore Oy

TAMPERE

Kuusakoski Oy

KARTONKIPAKKAUKSET
• Terminaali: Tampere,
Suomen Keräystuote Oy
• Jatkokäsittely: Kierrätyslaitokset
Kotka, Pori, Varkaus
• Hyöty: Kartongista valmistetaan
uusiomassaa, josta erotellaan muovit
energiaksi ja metallit teollisuuteen.
Kartonkikuidusta tehdään mm. aaltopahvia, hylsyjä ja uusia pakkauksia.

Corex
Finland Oy

TAMPERE

PORI

Kuusakoski Oy
HEINOLA
Uusioaines Oy
FORSSA

Käsittely
Terminaali
Jatkokäsittely
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Fortum Oy
RIIHIMÄKI

MM Kotkamills Oy
Sonoco-Alcore Oy

KOTKA

KA

iStock

mills Oy
lcore Oy

Miksi jokaisen
kannattaa kierrättää?

MUOVIPAKKAUKSET
• Terminaali: Tampere, Encore Oy
• Jatkokäsittely: Riihimäki, Fortum Oy,
osa myös Ruotsi ja Saksa.
• Hyöty: Muovigranulaattia myydään
muoviteollisuudelle. Uusiomuovia
hyödynnetään esimerkiksi tiskiharjoihin,
kukkaruukkuihin ja ämpäreihin. Muovi,
jota ei voida kierrättää uusiksi tuotteiksi,
hyödynnetään energiana.
Stora Enso
Packaging Oy

VARKAUS

PAPERI
• Terminaali: Tampere, Encore Oy
• Jatkokäsittely: Suomi ja muu Eurooppa
• Hyöty: Paperi kiertää pehmopaperina ja
eristeteollisuudessa. Kun kierrättää 70
kiloa paperia, säästää yhden puun.

METALLIT
• Terminaali: Tampere, Kuusakoski Oy
• Jatkokäsittely: Heinola, Kuusakoski Oy
• Hyöty: Metallista tehdään mm. uusia
metallipakkauksia, auton ja polkupyörän osia sekä työkaluja.

Kierrättäminen on helppoa, ja se säästää rahaa ja lajitellut jätteet ovat paikallista energiaa ja arvokkaita raaka-aineita. Viime vuonna voimaan tulleen uuden jätelain
mukaan vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen
tulee lajitella erikseen seitsemän eri jätelajia eli sekajäte, biojäte, paperi, metalli, kartonki-, muovi-, ja lasipakkaukset.
Viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen Pirkanmaan Jätehuollosta kannustaa aloittamaan kierrättämisen pienin
askelin. Yksi tärkeimmistä on biojäte.
– Biojäte on paikallista, vähäpäästöistä ja uusiutuvaa energiaa. Jo yhdestä biojätepussukasta Pirkanmaan
Jätehuolto saa valmistettua Nokian Biomyllyssä BIG-biokaasua neljän kilometrin kulkemiseen autolla. Kaasun
lisäksi biojätteestä valmistetaan muun muassa arvokkaita
lannoitteita, jotka kelpaavat luomutuotantoon.
Kun biojätteen erottelee sekajätteestä, myös sekajätteen hyödyntäminen Tammervoimassa tehostuu, koska
kostea biojäte palaa huonosti ja hankaloittaa siksi sekajätteen hyödyntämistä energiana.
– Vaikka Tampereen seudun jätehuoltomaksut ovat
Suomen edullisimmat, kierrätys on hyvä tapa nipistää
myös kuluista, Suomalainen sanoo.
Taloyhtiössä kierrättämisellä voi olla vaikutusta esimerkiksi vastikkeen suuruuteen, omakotitalossa sekajäteastian tyhjennysvälin pidentymiseen.
Kodin vaaralliset jätteet, kuten akut, öljyt, loisteputket,
maalit, sähkölaitteet ja metallit vastaanotetaan maksutta jäteasemilla ja Repe & Romu kierroksella. Pirkanmaan
Jätehuolto tarjoaa asiakkailleen lisäksi maksuttoman
metallin ja lasin keräyksen, jos kiinteistöllä on myös biojäteastia.
– Omakotiasujien, mökkiläisten ja pienten taloyhtiöiden kannattaa tutustua myös biokimppaan, jossa jäteastian tyhjennysmaksu jaetaan mukana olevien kesken.
Teksti: Tiina Laaninen
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Tulevaisuuden
vesihaasteet
hallinnassa
Suomessa jätevesien käsittely
on kansainvälisesti vertailtuna korkeatasoista. Mistä
tämä johtuu?

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen
kertoo, että Sulkavuoden
puhdistamon toiminta kestää
kansainvälisen vertailun.

Kuva: Sami Helenius

Suomessa on kansainvälisesti ajatellen poikkeuksellisen hyvät vesivarat.
Tampereen seudulla tilanne on suomalaisenkin mittapuun mukaan vielä
normaalia parempi.
Kuluneena talvena hyvä vesitilanne näkyi korkeina lumihankina.
– Keväällä jätevedenpuhdistamolla jännitetään aina sitä, kuinka paljon lumesta haihtuu taivaalle, valuu
vesistöihin, imeytyy pohjavesiin ja
mikä osa valuu muun muassa sekaviemärien sekä pihojen kautta jätevedenpuhdistamoille, kertoo Timo
Heinonen, Tampereen Seudun Kes-

kuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja.
Jätevedenpuhdistamolle valuvat
sulamisvedet aiheuttavat päänvaivaa.
Vettä tulee kerralla paljon, ja kylmän
veden käsittely on tavallista haastavampaa.

Sulamisvedet sujuvasti
Sulkavuoren keskuspuhdistamon
mitoitusvesimäärästä merkittävä osa
on sadeperäistä hulevettä.
– Keskuspuhdistamon huippuvirtaaman mitoituksessa taivaalta tulevalla vesimäärällä on suurempi merkitys kuin varsinaisella jätevedellä,

mikä on haastava yhtälö. Ilmastonmuutoksen vuoksi on odotettavissa
ääriolosuhteita, eli entistä rajumpia
sateita, Heinonen sanoo.
Sulkavuoren puhdistamon läpi
on varauduttu johtamaan maksimitilanteessa jopa 11 300 kuutiometriä
puhdistettavaa vettä tunnissa. Normaalisti vettä kulkee puhdistamolla
keskimäärin noin 4 200 kuutiometriä tunnissa.

Oma viemäri hulevesille
Suomalainen vesiosaaminen on kansainvälisesti arvostettua. Suomessa

TIESITKÖ TÄTÄ?

MAKEA VESI ON VAALIMISEN ARVOINEN
• Maapallolla on noin 1 400 miljoonaa kuutiokilometriä (km3) vettä. Lähes kaikki vesi on suolaista.
• Vain alle 3 prosenttia maapallon vesivaroista on
makeaa. Makeasta vedestä kaksi kolmasosaa on
jäätynyttä. Maanpinnan yläpuolella makeaa vettä
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on 0,2 miljoonaa km3, josta 1 000 km3 on eliöiden,
kuten ihmisten, sisällä.
→ Tutustu jättimäiseen hankkeeseen:
keskuspuhdistamo.fi

ASIAKKAALLE
Kuva: iStock

Keskuspuhdistamon läpi
virtaa keskimäärin

4 200 m

3

ja poikkeustilanteissa jopa

11 300 m

3

vettä tunnissa.

on rakennettu systemaattisesti kahta viemäriputkea jo kymmeniä vuosia: toista jätevedelle ja toista hulevesille.
– Maailmalla on paljon alueita,
jossa hulevesiviemäröinnissä ei ole
päästy eteenpäin edes siinä määrin
kuin Suomessa.
Tulvatilanteessa puhdistamoille
otetaan vettä sisään sen verran kuin
pystytään ja loppu ohitetaan.
– Onneksi jätevesi on tuolloin
normaalia laimeampaa, Heinonen
sanoo.

Järvien luonne ratkaisee
Suomessa jäteveden puhdistamisen
tekniikka ja siihen liittyvät vaatimukset ovat kehittyneet erityisen korkeatasoisiksi johtuen suomalaisten järvien luonteesta.
Maamme pinta-alasta noin 10 prosenttia on järviä, mutta vesistöt ovat
matalia, joten niiden sisältämä vesimäärä on verraten pieni. Järvien
kemiallinen laatu edellyttää sinne
päästettävien jätevesien korkeatasoista puhdistamista.
Haasteellisuutta lisää osaltaan
myös järvien jääpeite talvisin. Tämä
estää ilman hapen pääsemisen
veden kanssa kontaktiin.
– Sulkavuoren keskuspuhdistamolla vastataan nimenomaan näihin
kotimaisten vesistöjen haasteisiin.
Tulevaisuus on otettu vahvasti huomioon. ■

Puhdasta vettä
virtaa kaikille
Oletko ajatellut, millaista elämä olisi, jos hanasta ei tulisi vettä? Entä jos
jätevesiä ei viemäröitäisikään, vaan
ne pääsisivät sellaisinaan vesistöihin?
Näin ei onneksi enää ole ollut yli
sataan vuoteen. Korkeat laatuvaatimukset täyttävää puhdasta vettä virtaa kaikille toiminta-alueemme noin
250 000 vedenkäyttäjälle ympäri vuorokauden. Jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamoille, joissa ne puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin luonnon kiertokulkuun. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan sen eteen tehdään meillä Tampereen Vedessä
paljon töitä.
Vesi- ja viemäriverkoston toimintavarmuuden vuoksi sitä täytyy huoltaa ja korjata. Verkoston pituus Tampereen alueella on
yhteensä noin 1 600 kilometriä. Samaan aikaan rakennetaan uutta, sillä kaupunki kasvaa ja uudet asukkaat sekä yritykset tarvitsevat vesihuoltoa.
Putkimateriaalit valitaan niin, että verkoston elinkaari on mahdollisimman pitkä. Materiaalien mitoitusikä on noin sata vuotta.
Saneerausten tarve jaksottuu näin ollen pitkälle ajanjaksolle. Toimintavarmuuden takaamiseksi pitää vuosittain uusia noin
1,5 kilometriä vesihuoltoverkkoa.
Korjaamisissa käytetään eri tekniikoita, välillä kaivetaan ja välillä käytetään kaivamattomia menetelmiä kuten putkien pinnoitusta sisäpuolelta eli sukitusta. Valintaan vaikuttavat ympäristönäkökulmat, esimerkiksi hankkeista aiheutuvien kasvihuonekaasujen
määrä.
Verkoston rakentaminen näkyy välillä asukkaille tai tienkäyttäjille niin, että vedenjakelu katkeaa töiden ajaksi tai katu joudutaan kaivamaan poikki. Toivomme ymmärrystä tilapäisiin häiriöihin. Kun putken uusimistyöt on tehty, puhtaasta vedestä voi taas
nauttia keskeytyksettä vuosikymmeniä.
Saneerauksista pyrimme tiedottamaan mahdollisimman ajoissa. Jos vesi on poikki yllättäen, kannattaa tarkistaa ensin, onko
omassa taloyhtiössä mahdollisesti meneillään huoltotöitä.
Häiriöistä ilmoitamme tampereenvesi.fi -sivuston häiriökartassa ja nauhoitetulla tiedotteella vikailmoitusnumerossamme
0800 90 172. Tänä keväänä otamme käyttöön tekstiviestipalvelun, jolla asiakkaille ilmoitetaan häiriöistä.
Liisa Mustaniemi on Tampereen Veden viestintäasiantuntija.
Jukka Palonperä on Tampereen Veden rakennuttajainsinööri.
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Kuva: Laura Vesa

Katso
selkeät
ohjeet kisapaikalle
saapumiseen:

70 %

vähemmän typpeä
vesistöihin

Kisat kuuluvat
kaikille – Moovylla
sujuvasti parkkiin

LUKIJAKYSYMYS

Ovatko Keskuspuhdistamon
rakentamisen kustannukset
nousseet?
Rakennuskustannusten nousu näkyy myös Keskuspuhdistamo-hankkeen rahoitustarvearvioissa. Rakentamisessa
tarvittavien raaka-aineiden ja komponenttien hinnat ovat
nousseet huomattavasti parin viime vuoden aikana, joidenkin jopa 20–40 %. Vuonna 2017 hankkeen rahoitustarvearvio oli 318,3 miljoonaa euroa. Nyt se on 346 miljoonaa euroa. Kustannusten nousu ei edellytä omistajilta
lisärahoitusta, koska siihen oli varauduttu.
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Sulkavuoren keskuspuhdistamo hyödyntää uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta jätevesien aiheuttama
vesistönkuormitus pienenee, vaikka asukasmäärä
seutukunnassa kasvaa. Esimerkiksi Pyhäjärven ja sen
alapuolisen vesistön typpikuormitus vähenee vuositasolla lähes 70 % eli 1 300 tonnista noin 400 tonniin. Se tarkoittaa, että koko läntisen Suomen vesistöjen typpikuormitus pienenee lähes neljänneksen.

< 80 db
vaaraton
melu

Suunnittelulla melu kuriin
Yksi kaupunkielämän kinkkisimmistä riesoista on liikennemelu. Onneksi sen hillitsemiseen on keinoja.
Liikennemelua hillitään parhaiten maankäytön ja
liikenteen suunnittelulla. Meluhaittoja voidaan pienentää myös kunnossapidolla ja rakentamisella sekä
rajoittamalla liikenteen määrää ja ajonopeutta.
Melun leviämistä voidaan estää maaston muotoilulla, rakenteiden sijoittelulla tai erilaisilla melusuojauksilla. Vilkkaiden teiden varsille voidaan sijoittaa
teollisuusrakennuksia, kauppoja tai pysäköintialueita. Asuntoalueilla varastot ja autotallit voivat toimia
melusuojina.
Myös kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen pienentävät liikennemelua.

Kuva: iStock

Moovy on jääkiekon MM-kisojen yhteistyökumppanina järjestämässä kaupunkilaisille
ja kisavieraille sujuvia kisaolosuhteita.
Kisat kuuluvat kaikille.
Alueella on tuhansia parkkipaikkoja vain viiden
minuutin kävelymatkan päässä kisapaikalta, Nokia
Arenalta. Opastuksiin ja kulkupaikkojen ohjaukseen on kiinnitetty
erityistä huomiota.

Sulkavuori on merkittävä
ympäristöteko

Kuva: Rodeo

Vuoden 2050 näkymässä
keskeistä on rataverkko
ja sen kapasiteetti.

Tulevaisuuden lähijunaliikennettä
suunnitellaan nyt
Valmistumassa oleva lähijunaliikenneselvitys hahmottaa
Tampereen kaupunkiseudun junaliikenteen tulevaisuutta kahdessa vaiheessa: vuosina 2030 ja 2050. Tulevaisuuden hahmottaminen pitkälle on tärkeää, sillä lähijunaliikenteen kehittäminen kytkeytyy koko seudun suunnitteluun,
kehitykseen ja kasvuun, vaatii eri toimijoiden organisoitumista ja sitoutumista mittaviin investointeihin.
– Seuraavien kahdeksan vuoden aikana lähijunaliikenteessä tavoitteena on ottaa tehot irti nykyisestä infrasta.
Se tarkoittaa esimerkiksi joidenkin uusien seisakkeiden
rakentamista ja junavuorojen lisäämistä, kertoo Tapani
Touru Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö.
Jotta kehitys olisi jatkuvaa, tarvitaan konkreettisten
tekojen lisäksi näkymää eteen päin. Vuoden 2050 näkymässä keskeistä on maankäyttö, rataverkko ja sen kapasiteetti.
– Tarvitaan tarkempia selvityksiä, millaisia junamääriä
raiteille mahtuu, milloin tarvitaan lisää raiteita, millaisel-

la aikataululla hankkeita toteutetaan ja miten ne rahoitetaan. Keskeistä on omata näkymä, millä aikavälillä junaliikenteelle kysyntää on niin paljon, että siihen kannattaa
investoida, Touru kuvailee.
Junaliikenteen osuus seudun joukkoliikennematkoista
on suhteellisen pieni. Tällä hetkellä junaliikenteen tarjonta vastaa hyvin kysyntää.
– Jotta junaliikennettä on perusteltua lisätä merkittävästi, täytyy matkustajamäärien kasvaa. Juna on houkutteleva liikenneväline, mutta taloudellinen yhtälö vaatii
paljon käyttäjiä. Kysyntää voi lisätä esimerkiksi liityntäpysäköintiä kehittämällä. Junaliikenteen kehitystä on arvioitava rinnakkain muun joukkoliikenteen kanssa.
Lähijunaliikennettä on kehitetty jo tuloksellisesti.
– Nokialla, Lempäälässä, Tesomalla ja Tampereen
keskustassa on toteutettu merkittäviä hankkeita. Pilottina
alkanut M-juna liikenne on nyt hankittu yhdeksäksi vuodeksi.
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Keväiset vedenkäyttövinkit kotipihan multasormille
Kevätkesän puuhastelu kotipihalla voi näkyä myös vesilaskussa. Esimerkiksi puutarhan kasteluun sekä paljujen
ja lasten uima-altaiden täyttämiseen kuluu paljon vettä.
Vesilasku voi yllättää, jos veden kulutusta ei seuraa.
Omaa vedenkulutusta voi seurata vesimittarilta, ja
lukema kannattaa ilmoittaa säännöllisesti eteenpäin, jotta
kulut pysyvät kurissa sekä ajan tasalla.

Näin käytät vettä järkevästi:
• Istutusten ja nurmikon kastelu kannattaa tehdä illalla.
Varsinkin kuumana hellepäivänä vesi haihtuu auringon
paahtaessa nopeasti pois.
• Sadevettä voi kerätä tynnyriin, ämpäriin tai suoraan
kastelukannuun ja käyttää se nurmikon sekä kasvien
kasteluun.
• Tarkista, että hanojen liitokset eivät vuoda ja puutarhaletkut ovat ehjiä, jottei vesi valu hukkaan.
• Muista juoda itse vettä riittävästi. Mukana menoissa
kannattaa pitää vesipulloa.

Tampereen Hiedanrantaan rakennetaan matalalämpöverkko
Tampereen Sähkölaitos rakentaa Hiedanrannan asuinalueelle matalalämpöisen kaukolämpöverkon 2023
alkaen. Verkossa kiertävän veden lämpötila on matalampi kuin tavallisessa kaukolämpöverkossa, minkä ansiosta verkkoon voidaan liittää useita erilaisia lämmönlähteitä. Esimerkiksi liike- tai asuinkiinteistöjen jäähdytyksessä
lämmennyt vesi voidaan hyödyntää matalalämpöverkon
kautta lämpönä toisaalla.
— Hiedanrannan alue liitetään ”normaaliin” kaukolämpöverkkoon, jolloin lämmöntuotanto on varmistettu ja
mahdolliset alueella olevat ylijäämälämmöt saadaan hyö-
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dynnettyä muualla Tampereella. Myös jäähdytystä tullaan
tarjoamaan tarpeen mukaan. Asukkaille kaikki näkyy lämmityksen vaivattomuutena ja hyvinä olosuhteina huoneistoissa, kertoo asiakkuuspäällikkö Paavo Pietikäinen Tampereen Sähkölaitokselta.
Kaukolämpöjärjestelmä on osa Hiedanrannan kiertotalouteen pohjautuvaa energiaekosysteemiä, jossa lämmöntuotanto on polttoon perustumatonta. Järjestelmän
ansiosta Hiedanrannasta voi tulla energiapositiivinen alue.
→ hiedanranta.fi

Jätehuoltomääräykset

Nyt löytyvät jo lajitteluastiat lasille, biojätteelle ja metallille
Huhtikuun alkuun mennessä kaikilla vähintään viiden asunnon kiinteistöillä
tuli olla lajitteluastiat lasipakkauksille, biojätteelle ja metallille.
Seuraavaksi työt jatkuvat kartonki- ja muovijäteastioiden tilaamisella.
Uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä järjestämään jätteiden lajittelun biojätteelle, metallille, lasi-, kartonki- ja
muovipakkauksille. Tampereen seudulla muutostyö jätehuoltomääräysten täyttämiseksi alkoi viime syksynä Tampereelta lajitteluastioiden toimituksilla lasipakkauksille, biojätteelle ja metallille. Huhtikuuhun mennessä myös
muissa seudun kuntien kiinteistöissä lajitteluastiat näille
jätteille tuli olla järjestettynä.
– Lajitteluastiat löytyvät jo valtaosalta vähintään viiden
asunnon kiinteistöiltä. Mikäli ne vielä kuitenkin puuttuvat,
tulee olla pikaisesti yhteydessä asiakaspalveluumme. Verkkosivuiltamme löytyy toimintaohjeet, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Katja Rekonius Pirkanmaan Jätehuollosta.
Seuraavaksi alkavat kartonki- ja muovipakkausten lajitteluastioiden tilaukset ja toimitukset. Tampereella ne
pitää olla vähintään viiden asunnon kiinteistöillä 1. syys-

P.S.

kuuta mennessä, muissa kunnissa 1. huhtikuuta 2023.
Lisäksi biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan
kaikkia asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa
syyskuussa 2023.
Jätelain mukaan kiinteistöjen on järjestettävä myös
paperinkeräys. Velvollisuus ei koske pientaloja ja muita
vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia
kiinteistöjä.
Jätehuoltomääräysten velvoiterajat pohjautuvat uudistettuun jätelakiin.
Suomen jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten
uudistuminen vastaa EU:n jäsenmaiden tavoitteisiin nostaa kierrätysaste 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

→ Laita kiinteistösi jäteasiat kuntoon:
www.pjhoy.fi/kotipiha

Mitä mieltä olit lehdestä?
Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheesta haluaisit
lukea tulevissa numeroissa? Anna palautetta 2030-lehdestä viimeistään 8.5. ja olet mukana arvonnassa. Voittajien kesken arvotaan palkintoja! Palaute on tärkeää, jotta voimme kehittää lehteä
yhä paremmaksi. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

VOITT
AJIEN
KESK
E
ARVO N
TAAN
PALKIN
TOJA!

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

SÄHKÖLAITOKSELTA,

PÄIVÄÄ!

Vihreän uudistuksen ohjaksissa
Erkki Suvilampi huolehtii, että Naistenlahden voimalaitoksen
päivittäminen uuden ajan biolaitokseksi etenee suunnitellusti.
Teksti: Niina Broman / Kuva: Marjaana Malkamäki

Mitä työhösi Naistenlahti 3 -hankkeen projektipäällikkönä kuuluu?
Teen hyvin perinteisiä projektipäällikön hommia. Ison
osan työajastani vievät hankinnat, eli esimerkiksi hankintamateriaalien kommentointi ja hankintaneuvottelut. Sitten on erilaisia suunnittelu- ja projektipalavereita ja oman
porukan töitten koordinointia, vaikka meillä erittäin itseohjautuvaa porukkaa onkin. Vastaan myös hankkeen
raportoinnista ja kustannusten seurannasta.
Minkälaisia yhteydenottoja kaupunkilaisilta
on tullut voimalaitoksen remontista?
Kysymyksiä tulee laidasta laitaan. On ihan teknisiä asioita, mutta urakasta on tullut jonkin verran myös pieniä
meluhaittoja. Pysäköinti Naistenlahden alueella on herättänyt kysymyksiä. Meillä kun ei voimalaitosalueella käytännössä ole tilaa urakoitsijoiden pysäköinnille.
Missä vaiheessa hanke on tällä hetkellä?
Aikataulussa edetään. Meillä on kiivas kevät ja kesä tulossa, koska syksyllä otetaan uusi laitos koekäyttöön ja testaukseen. Vuoden vaihteessa Naistenlahti 3:n pitäisi siirtyä kaupalliseen käyttöön.
Mitenkä rentoudut ja irrottaudut työstä?
Kotona on kolme lasta, jotka irtaannuttavat työstä aika
hyvin. Myös remontoitava omakotitalo vie ajatuksia
muualle.
Missä asut, ja mikä mielestäsi on parasta
Tampereen kaupunkiseudussa?
Asumme Pirkkalassa. Pirkanmaalla olemme asuneet nyt
seitsemän vuotta. Sitä ennen asuimme muutaman vuoden Lahdessa, mutta Pirkanmaalta olemme kotoisin.
Hienointa täällä on se, että tämä on oikeasti kehittyvä
alue. Joka puolella rakennetaan, ja torninostureita on parhaillaankin useita pystyssä kaupungin silhuetissa. Onhan
se vaikuttavaa. Ja tietenkin on mukavaa, että itse saa olla
siinä kehityksessä mukana.
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NAISTENLAHTI 3 -VOIMALAITOS
• Valmistuu joulukuussa 2022.
• Mahdollistaa lämmön ja sähkön tuotannon
100 % uusiutuvilla polttoaineilla.
• Tuottaa 50 % Tampereen kaukolämmöstä.
• Vähentää 55 % Sähkölaitoksen ja 20 % koko
Tampereen CO2-päästöjä.
• Vakauttaa kaukolämmön hintaa.

HISTORIAA

TEKEMÄSSÄ

Vesiturvaa rakentamassa
Kaupin vesitorni valmistui vuonna 1928 samaan aikaan Kaupinojalle
rakennetun pumppuaseman, eli nykyisen pintavesilaitoksen kanssa.
Pumppuaseman ja vesitornin suunnitteli Vilho Kolho.
Vuonna 1959 tornin viereen valmistui toinen, suurempi vesitorni.
Tornit ovat yhä käytössä. Nykyään vesitorneja on Tampereella kuusi.
Niiden avulla vesijohtoverkostossa pidetään yllä painetasoja, tasataan
veden kulutushuippuja ja turvataan kaupunkilaisten vedensaanti
myös mahdollisissa häiriöissä.

Lähde: Tampereen kaupunki, Museokeskus Vapriikki, elokuussa 1927
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy

Tampereen keskustori, Tampere, 8.8. klo 13

