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Rekisteröidy Pirkan
maan Jätehuollon
verkkosovelluksen
käyttäjäksi.

Keväällä 2019 Vuorekseen avautuu jäteasema, jolla voi
asioida myös omatoimisesti. Kännykkäsovelluksella portit
aukeavat silloinkin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla.
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Käytännössä asiakkaat rekisteröityvät verkkosovelluksen käyttäjiksi. Sovelluksella voi avata portin ja maksaa

Vie jätteet kierrä
tettäväksi itsellesi
sopivana ajankohtana
– mobiilisovellus avaa
portit.

jätteet. Kodin vaaralliset jätteet ja materiaalina hyödynnettävät jätteet (metallit, paperit, kartongit, lasipakkaukset) voi jättää keräykseen ilmaiseksi – maksu menee vain
puu- ja sekajätteen vastaanotosta. Jäteasemalla on selkeät opasteet, jotka kertovat mihin mikäkin jäte kuuluu.
Asiointi onnistuu myös ilman kännykkäsovellusta, normaalien aukioloaikojen puitteissa.
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Maksa sovelluksella
mahdolliset maksulli
set jätteet.
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Me, tämän lehden julkaisijat, tuotamme palvelujen ja ratkaisujen verkostoa, jonka päälle sinun ja perheesi on hyvä luoda kestävää, sujuvaa
arkea – nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.
JULKAISIJAT: Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo, Pirkanmaan Jätehuolto, Finnpark ja
Tampereen Raitiotie. Julkaisijat ovat Tampereen kaupunkiseudun kaupunkien ja kuntien omistamia yhtiöitä.
PÄÄTOIMITTAJA: Pertti Suuripää (Tampereen Sähkölaitos, pertti.suuripaa@sahkolaitos.fi)
KONSEPTI JA TUOTANTO: Viestintätoimisto Selander & Co., Niina Broman (tuottaja, niina.broman@viestintaselander.fi)
ULKOASU: Marker Creative PAINO: Grano PAINOS: noin 210 000 kpl KANSIKUVA: Sami Helenius TAKAKANNEN KUVA: Jari Kurvinen
JULKINEN TIEDOTE: Jaetaan kaikkiin Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven kotitalouksiin.
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PÄÄKIRJOITUS

Mutkatonta
arkea luodaan
yhdessä
”Mikä tää on? Kakskytkolkyt – sehän on Yle Uutiset! Vai

Yksi tämän lehden keskeisistä teemoista ovatkin kes-

tarkoittaako se vuotta 2030?” saatat ihmetellä lehtemme

tävät ratkaisut yhtiöiden toiminnassa, mutta myös jokai-

kantta ja sivuja käännellessä.

sen kaupunkilaisen arjessa. Lehden aiheet katsovat siis

Ei sen väliä, liitätkö lehtemme tähän hetkeen vai tulevaisuuteen – olet näet oikeassa kummassakin tapauksessa.

pitkälle tulevaisuuteen – eri hankkeiden tilannepäivityksiin
emme tässä julkaisussa keskity.

Tämä on lehti sinulle, joka arvostat kestävää ja sujuvaa ar-

Laajalla yhteistyöllä rakennetaan Tampereen kaupunki-

kea tänään ja huomenna, tulevina vuosina ja vuosikymme-

seudulle myös kulmakunnan näkyvintä kaupunkikehitys-

ninäkin. Me, tämän lehden julkaisijat, tuotamme palvelujen

hanketta, ratikkaa. Lehden pääjutussa puhutaan kaupun-

ja ratkaisujen verkostoa, joiden päälle sinun ja perheesi on

kisuunnittelun – ja niin ikään myös liikennesuunnittelun

hyvä rakentaa arjestasi mahdollisimman mutkatonta.

– merkityksestä yksittäisen perheen arjelle. Miksi se kiin-

Mistä verkostosta nyt puhun? Puhun niistä konkreet-

nostaa? Koska kyse on sinun arjestasi.

tisista ja lähes itsestäänselvyyksinä pidetyistä asioista,
jotka ovat välttämättömiä hyvin rullaavalle arjelle. Näitä

Hyviä lukuhetkiä!

ovat kotisi energian- ja vedenkäyttöön liittyvät palvelut.
Samoin jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen ratkaisut.

Pertti Suuripää

Ja tietysti mutkaton liikkuminen arjessa, eli yksityisen ja

Päätoimittaja

joukkoliikenteen palvelut. Näistä muodostuu se palvelujen
ja ratkaisujen verkosto, jota kehitämme Tampereen kaupunkiseudun nykyisten ja tulevien asukkaiden tarpeisiin.
Käytännössä sen tekevät Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo, Pirkanmaan Jätehuolto, Finnpark ja Tampereen Raitiotie.
Nämä yhtiöt tekevät tiivistä ja hyvää yhteistyötä – yhtenä osoituksena siitä tämä 2030-lehtikin. Kun hommat ovat
isoja ja töitä paiskitaan yhteistuumin, on lopputuloskin
useimmiten parempi kuin yksin yrittäessä: siitä kiittää niin
kaupunkilainen kuin luontokin.
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P.S.

Anna ihmeessä palautetta
lehdestämme! Lehdenkin
kehittäminen kun sujuu
parhaiten yhdessä.
Tämä onnistuu osoitteessa:
www.bit.ly/2030palaute

Mun paikka

Kaupinojan sauna 11.10.klo 17.35

“Täällä lepää
mieli ja kroppa”
Kissanmaalainen Mika Pöyhölä, 52,
käy Kaupinojalla saunomassa ja
uimassa pari kertaa viikossa.
Mika on avantouinnin moninkertainen
Suomen ja maailmanmestari.

→
KAUPINOJALLA SIJAITSEE
MYÖS EUROOPAN SUURIN
JÄRVIJÄÄHDYTYSLAITOS.
LUE LISÄÄ SIVULTA 23.
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AHAA!

Vuoden kovin hittijuoma:

hanavesi

JO TÄNÄÄN!

Sopiva
lämpötila
– parempi
sisäilma

Liian korkeiden sisälämpötilojen laskeminen sopivalle tasolle on eräs parhaimpia keinoja parantaa
sisäilmaa ja samalla pienentää energian kulutusta.
• Hanavesi on ekologista

• Jokaisen vesipullon

• Sopiva sisälämpötila on talvella 20–22 astetta.

ja ilmastoystävällistä,

tuotanto, kuljetus ja

Sisäilmaan liittyvät oireilu kasvaa

sitä ei tarvitse erikseen

kierrätys kuluttaa luontoa.

huonelämpötilan noustessa yli 22

pakata ja kuljettaa.
• Hanavesi on tuoretta,

• Pullovettä kuljetetaan ja

asteen. Korkea huonelämpötila

varastoidaan usein pitkiä

aiheuttaa myös kuivuuden ja

se kulkee luonnosta

aikoja, ennen kuin se

tunkkaisuuden tunnetta.

hanaan keskimäärin alle

päätyy juotavaksi. Tämä

vuorokaudessa.

20–22 Co
Sopiva
sisälämpötila

• Liian matala huonelämpötila

lisää riskiä mikrobien

voi alentaa asumisviihtyvyyttä

• Hanavesi on edullista.

muodostumiselle.

sekä kasvattaa ilman suhteellista kosteutta

Ämpärillisen puhdasta

• Pullotettu kaupan

niin suureksi, että rakenteisiin alkaa

juomavettä saa muuta-

lähdevesi maksaa keski-

muodostua mikro-organismeja.

malla sentillä.

määrin 0,30–2,50 EUR /

• Huonelämpötila voidaan mitata

• Hanavedestä syntyy
muovijätettä 0 kg.

litra.
• Vesipulloista syntyy
valtavat määrät muovi
jätettä.

Lähteet: THL, Orb Media

huonetiloista 1,1 metrin korkeu-

1,1 m
Sopiva mittauskorkeus

delta, vähintään 0,6
metrin etäisyydellä seinistä.
Lähde: Sisäilmayhdistys

i

Kuinka tarkkaan kierrätettävät pakkaukset tulee puhdistaa?
Kierrätettävien pakkausten tulee olla tyhjiä, puhtaita ja kuivia. Huuhtelu riittää!
Nyrkkisääntönä on, että puhdistamisen jälkeen paketista ei synny hajuhaittoja. Jos
puhdistukseen tarvitaan lämmintä vettä tai pesuaineita, voi olla ympäristön kannalta
parempi laittaa pakkaus sekajätteeseen.
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Hajut pois
huuhtaisemalla
– se riittää.

Vähemmän
mikromuoveja
1.

Suosi kulkemista jalan, pyörällä tai julkisilla
Tutkimusten mukaan valtaosa mikromuovista
kulkeutuu vesistöihin tien pinnoista, autojen
renkaista ja tiemerkinnöistä.

HYV
Ä
ME
!

Ihmiset
tekevät
Tampereesta
parhaan
Miksi Tampere on Suomen

2.

Valitse rakeetonta kosmetiikkaa

paras kaupunki? Oikotie

Esimerkiksi hammastahnoissa ja kuorinta-

teki

voiteissa käytetään usein mikromuovirakeita.

jossa kysyttiin syitä Tampereen ylivoimaisuuteen.

Onneksi kaupan hyllyltä löytyy rakeettomiakin

Vastauksissa nousivat vahvasti esiin Tampereen

vaihtoehtoja!

asukkaiden asenne, läheiset ja perhe. Tampe-

Facebook-kyselyn,

relaisia kuvailtiin myös yrittäjähenkisiksi, mikä
3.

Suosi vaatteissa luonnonkuituja

tietysti osaltaan mahdollistaa kaupungin eläväi-

Tekokuituiset vaatteet ovat yksi suurimmista

syyden.

mikromuovin lähteistä. Esimerkiksi teknisistä

Oikotien mukaan tärkein syy Tampereen yk-

urheiluvaatteista, fleecestä, polyesterista ja

kösasemaan Suomen kaupungeista olemme siis

akryylista irtoaa pesun yhteydessä mikro-

me tamperelaiset. Vaikea tästä on olla eri mieltä.

muoveja.

Kaupungissa pysäköintipaikan löytäminen etenkin kadunvarresta voi olla
joskus haasteellista. Ympäriajelu turhauttaa ja vie aikaa. Lisäksi se ruuhkauttaa liikennettä ja lisää päästöjä.
Autonvalmistajat kehittelevät nyt kilpaa järjestelmiä, joiden avulla pysäköinnistä tehdään entistä helpompaa. Keinoja haetaan automatiikasta, robotiikasta, pysäköintitutkista ja kameroista.
Bosch on kehittänyt Saksassa konseptia, jossa kaupungissa ajavat autot
jakavat tiedon vapaista pysäköintipaikoista pilvipalveluun. Se jakaa tietoa
edelleen parkkipaikkaa etsiville autoille.
Volkswagen on EU:n tuella kehittämässä palvelua, jossa autot ajavat parkkiin ilman ihmisen apua. Ensimmäinen tällainen, Daimlerin ja Boschin kehittämä, parkkitalo otettiin käyttöön tänä vuonna Pekingissä Kiinassa.

Mitä tarkoittaa
kiertotalous?
Y KS I L AU S E

Helppo
pysäköinti,
vähemmän
päästöjä!

”Kiertotaloudessa
luonnonvarat eivät
kulje kehdosta hautaan, vaan jätteistä
tehdään resursseja,
tuotteet suunnitellaan kestäviksi ja
tuotannon haittavaikutukset minimoidaan.”
Ympäristöpolitiikan
väitöskirjatutkija
Erkki-Jussi Nylén
Tampereen yliopis
tosta kiteytti kierto
talouden yhteen
lauseeseen.

Lähteet: Teknavi, Bosch
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Luovuudellahan
tämä hoituu!
Kun koulu ja harrastukset muuttavat yhtäkkiä
keskustan toiselle laidalle, tarvitaan
luovuutta ja taitavia nuoria miehiä. Sujuva
joukkoliikenne ja helpot pysäköintipalvelut
ovat olennaisia osia perhearjen palapelissä.
Teksti: Miika Kaukinen / Kuvat: Sami Helenius
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Nestetankkaus ennen harjoituksia. Itsenäinen liikkuminen läpi kaupungin hoituu Tino Annalalta jo melko mutkattomasti.

T

aru Annalan ja Tuomo Hillin perhe asuu Tam-

Etenkin maanantai on tiukka päivä.

pereen Kalevassa. Äiti Taru lähtee lähes joka

– Pahimmillaan palaan vasta iltakahdeksalta Tampereen

arkiaamu junalla töihin Vantaalle, ja isä Tuomo

asemalle. Myöhäinen palaveri Vantaalla tai myöhästynyt

lähtee joka aamu kahvinkeittimelle – sen jäl-

juna voi venyttää normaalinkin päivän kuuteen tai seit-

keen on hyvä aloittaa yrittäjän työpäivä kotitoimistolla.
Lapset Tino (10) ja Topiantti (8) liikkuvat itsenäisesti

semään asti. Onneksi Tuomon toimisto on kotona, Taru
kertoo.

bussilla toiselle puolelle keskustaa, Amuriin, kansainväli-

Perheen logistiikka muuttui, kun poikien englanninkie-

seen kouluun. Iltaisin pojat kulkevat tai kuljetetaan musiik-

linen opetus muutti 300 metrin päästä toiselle puolelle

kiopistolle klarinetti- ja alttoviulutunneille ja orkestereihin,

keskustaa, Amuriin. Olisi voinut ottaa vähän päähänkin?

joinakin iltoina yleisurheiluun, uimaan ja uimahyppyihin.

Mainiota
maanantaita

06:00

07:00

Herätys

Äiti ja isä töihin

Jee, on jälleen
maanantai!
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– Harmittihan se, mutta yllättävän itsenäisesti pojat otti-

Taru: koti

rautatieasema + Tampere

Tuomo: makuuhuone

keittiö

Vantaa

työhuone

RAT K AISU

vat bussimatkat haltuun. Arki ei ole enää mikään korttitalo,
Taru arvioi.
Ratikka on muutos
Tuomo kulkee keskustaan mieluiten pyörällä.
– Kunhan vaan ruuhka-aikaan en tarvitsisi autoa lainkaan. Tampereella on aina joku työmaa tai onnettomuus.

Näin
itsenäistytään
kaupunkilaiseksi

Sitten istutaan puolitoista tuntia ruuhkassa, kun kaikki rei-

• Hanki lapselle joukkoliikenteen

tit ovat tukossa. Bussi- ja taksikuskit joutuvat tekemään

kausikortti, jonka avulla hän voi

taikojaan.

liikkua itsenäisesti.

Rakenteilla olevan ratikan risteyskohta sijaitsee 300

• Lapset oppivat hyvin nopeasti

metriä Annalan ja Hillin kodin alaovesta, Kalevan puistotien

käyttämään sovelluksia, joista

kohdalla. Vaikka lasten elämä suurelta osin siirtyikin toiselle

seurata joukkoliikenteen sujumista

puolelle keskustaa, ratikan pysäkki rakentuu lähelle.

– jopa kartalla.

– Meillä tulee paljon käyttöä ratikalle. Lapsillemme tulee

• Joukkoliikennesovelluksen avulla

nopea, turvallinen ja toivottavasti aikataulussaan pysyvä

lapsella on käytössään iso määrä

yhteys kouluun, harrastuksiin ja kotiin, Taru sanoo.

vaihtoehtoisia reitti- ja linjayhdistelmiä – aina ei tarvitse kulkea vain

Perhe aikoo käyttää ratikkaa oikeastaan kaikkeen liik-

yhdellä tietyllä välineellä ja linjalla.

kumiseen: pojat kouluun ja harrastuksiin, Taru kuoroon ja
joogaan, keskustaan kauppoihin, leffaan ja ravintoloihin.
Ratikkaan he toivovat valoa, tilaa ja ennen kaikkea
omaa väylää ruuhkien ohi.
– Nykyisin pojat ottavat aamulla tosi aikaisen bussin,
koska he varautuvat bussin seisomiseen ruuhkassa. Ratikan tullessa pojat voivat toivottavasti ihan vaan nukkua
pidempään.
Lupaus aamu-unisille
Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö
kertoo, että ratikka saa valmistuessaan liikennöidä rauhassa, ruuhkista välittämättä. Suurin osa raiteista on omalla
kaistalla, ja liikennevaloissa tulee ratikalle melkein aina
vihreä.
– Ruuhkaisimpina aikoina Sampolasta eteenpäin Pyynikintorille tulee 3–4 minuutin vuoroväli. Tino ja Topiantti
voivat aivan varmasti nukkua aamulla pidempään, Sirviö
hymyilee.
– He eivät tarvitse aikatauluja. Pojat kävelevät pysäkille
ja odottelevat maksimissaan kolme minuuttia. Päättärille
Pyyninkintorille ratikka kulkee vähän reilut 10 minuuttia.

→

Tuomo Hillin ja Taru Annalan perhe elää liikkuvaista elämää.
Tarun työ Vantaalla verottaa tunteja arjesta, mutta onneksi
viikonloppuisin on aikaa touhuta koko porukalla.

08:15

12:00

14:00

Tino ja Topiantti kouluun

Tuomo käy kaupassa

Topiantti kotiin koulusta

Koti
Kaleva

bussipysäkki

lähikauppa tai

Amuri

automarket

Amuri

Kaleva
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Tuomo Hilli ajaa keskustaan mieluiten pyörällä. Tino ja hänen veljensä kulkevat kulkevat keskustan suuntaan sujuvasti bussilla, mutta
joskus myös vanhempien kyydissä, omalla autolla.

Tampereen ratikassa
on tilaa

→

Älykkäät näytöt kertovat pysäkeillä ja ratikassa todellisesta liikennetilanteesta, eivätkä tee kehnoja ennusteita.

264

Hyvin hoidetulta pysäkiltä pääsee kävelemään tai rullaamaan avaraan, lämpimään ja valoisaan vaunuun.
Parkkihalli on tapa

matkustajalle ja parhaimmillaan

Ihmisillä on taipumus ensin ajaa kohteeseen ja etsiä sitten

3,5

pysäköinti läheltä. Kaupunkikeskustoissa ajetaan auto valittuun pysäköintiin ja kohteeseen mennään jalkaisin.
Jos Annalan ja Hillin perhe menee keskustaan isommal-

minuutin vuoroväli

le kauppareissulle, he käyttävät pysäköintihalleja. Hämpin
pysäköintitunneli on hyvä vaihtoehto.
– Kadunvarsipaikat ovat niin vähissä, että harvoin kannattaa edes yrittää, Tuomo sanoo.

14:00

16:00

17:00

18:00

Tino jää keskustaan

Tino kotiutuu

Äiti kotiin töistä

Topiantti uimahyppäämään

Klarinettitunti musiikkiopistolla Eteläpuistossa
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Metso

Kaleva

Äiti ja Tino siksi aikaa uimaan

Finnpark tarjoaa sujuvan
pysäköinnin yli

20 000
autopaikalla yli

30
kohteessa
Lisäksi sovellukset, kuten Moovy, tekevät Tuomon mielestä pysäköinnistä helppoa, kun parkkiaikaa voi muuttaa
lennossa, eikä maksupistettä tarvitse etsiä.

Kestävästi ja
keskustellen
Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön
palvelualueen johtaja Mikko Nurminen nimeää

Sujuvaa pysäköintiä

kolme isoa kaupunkisuunnitteluun vaikuttavaa

Toimitusjohtaja Antti Marttila sanoo Finnparkin tuovan

asiaa: kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen

pysäköinnin pääsääntöisesti sinne, missä ihmisten halua-

hillinnän ja tamperelaisten toiveet mutkatto-

ma palvelukin on, eli liikennekehälle ydinkeskustan ympä-

masta arjesta.

rille tai sen alle.
Pysäköijiä ei voi laittaa yhteen muottiin. Pysäköinnin
maksamista sen sijaan voidaan yhdenmukaistaa ja hel-

Tampere on erityisen vetovoimainen ja sen
asukasluku tulee kasvamaan huomattavasti tulevina vuosina.

pottaa mobiilikäyttöisillä sovelluksilla. Finnparkin osalta

– Varaudumme kaavoja ja tontteja tarjo-

tämän tekee Moovy. Käyttäjä vain ajaa vapaaseen ruutuun

amalla, sekä suunnittelemalla liikenteen ja

ja siitä pois ilman maksupömpeleiden etsintää. Työ- ja va-

joukkoliikenteen sujuviksi. Ratikka on tästä

paa-ajan pysäköinti voivat mennä eri tileiltä, ja pysäköinti

tunnetuin esimerkki, Nurminen sanoo.

voi olla yhteydessä eri kanta-asiakasjärjestelmiin.

Ratikasta tulee tamperelaisen joukkoliiken-

– Kukaan ei tule kaupunkiin pysäköidäkseen, vaan teke-

teen selkäranka. Tämä näkyy myös aluekes-

mään jotain muuta. Rakennamme asiakkaittemme kanssa

kuksissa, joita ollaan yhdistämässä ratikalla tai

koko ajan ratkaisuja, joiden avulla itse asian hoitamisesta

busseilla. Myös pyöräilyllä ja jalankululla on iso

tulee sujuvaa. Pysäköinnistä syntyy myös tietoa, jota voi-

rooli kaupunkiliikkumisessa.

daan käyttää liikenteen sujuvuuden arviointiin.

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali
vuonna 2030. Ilmaston kannalta kestävä kau-

Viikonloppuna saa hengähtää

punkirakenne on tiivis. Mitä tiiviimpi raken-

Viikonloppuisin perhe katsoo yhdessä leffoja, laittaa

ne, sitä vähemmän syntyy liikkumistarvetta ja

popcornia, ja käy joskus oikeissakin elokuvissa.

päästöjä. Kaupunkirakenteen tiiviys on myös

– Menemme kaikki katsomaan samaa tai jakaannumme

taloudellisesti järkevää, koska silloin hyödyn-

kahtia. Useimmiten Tino haluaa iskän kanssa rymyleffaan.

netään ja kehitetään alueella olemassa olevia

Tykkäämme myös retkeillä lähellä ja kauempana. Viikon-

palveluita.

loppuisin käymme myös brunssilla ja testailemme eri kansallisuuksien ravintoloita, Taru kertoo. ■

Kasvun on oltava tasapuolista ja palveluita
viedään myös keskustan ulkopuolelle.
– Eri alueiden, keskustan ja luonnon saavutettavuus luovat tasapainoa. On mahtavaa,
kun kaupunkilaiset osallistuvat arkensa suun-

20:00
Koko perhe
kotona

nitteluun! Sama yhdessä pohtimisen meininki
vallitsee, kun seudun muiden kuntien kanssa
tavataan, Nurminen kiittelee.
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PUNAINEN

VIIVA

Kun kiire vie,
täytyy kulkuyhteyksien
toimia
Lari Halme tietää, missä on yksi
Tampereen komeimmista näkymistä.
Maisemaa on pakko pysähtyä
ihailemaan edes hetkeksi, vaikka
työt vievät miestä tänä syksynä
moneen eri suuntaan.
Teksti: Saara Ignatius / Kuva: Rami Marjamäki

Lari Halme
Syntynyt Hollolassa.
Valmistunut näyttelijäksi Tampereen
yliopiston näyttelijäntyön tutkintoohjelmasta vuonna 2001.
Tehnyt monipuolisen uran eri puolilla
Suomea: Tampereen Teatteri,
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Tampereen Työväen Teatteri, Turun
Kaupunginteatteri, Uusi Iloinen Teatteri, Helsingin Kaupungin teatteri.
Esiintyy syksyllä 2018 useissa eri
näytelmissä: Cats, Sademies,
Anna Karenina.

Tunnetaan Uusi Päivä ohjelman
Terona.
Kuvaa parhaillaan syksyllä 2019
alkavaa tv-ohjelmaa.

Näyttelijä Lari Halme on juuri päässyt Tampereen Teatterissa syksyllä esitettävän Leo Tolstoin Anna Karenina -näy-

– Bussilinjoista käytän tasan kahta. Toisella kuljen Tohloppiin ja toisella Petsamosta töihin teatterille.

telmän kiivastahtisista harjoituksista. Puhelimeen vastaa
energinen mutta hengästynyt mies.
– Kovaa vauhtiahan tässä edetään, Halme kertoo 25.
lokakuuta ensi-iltansa saaneesta näytelmästä.
Pyöritys on kovaa meneillään olevien Cats ja Sade
mies-esitysten, Anna Kareninan valmistelujen ja tv-kuvaus-

Kolmas talo Petsamossa
Lari Halme muutti Tampereelle hieman yli 20 vuotta sitten
päästessään opiskelemaan Tampereen yliopiston näyttelijäntyön tutkinto-ohjelmaan. Pian tämän jälkeen alkoivat
työt Tampereen Työväen Teatterissa.

ten välillä. Niin vauhdikasta, että Halme on herännyt aa-

Elämä keskustassa vaihtui Petsamoon pari vuotta sen

museitsemäksi maskeeraustuoliin Tampereella kuvattavaa

jälkeen, kun hän tapasi vaimonsa – myös Anna Kareninan

tv-sarjaa varten, viettänyt aamun kuvauksissa ja kiirehtinyt

Tampereen Teatteriin ohjaavan – Marika Vapaavuoren.

kuvausten välillä keskustaan harjoituksiin.

– Tämä on kolmas talomme Petsamossa. Ihastuin
alueeseen vuosia sitten, kun olimme käymässä täällä vai-

Työmatka kulttuurimaiseman läpi

moni vanhempien luona. Silloin jo mietin, että jos jossain

Kun välittömät kiireet repivät miestä eri suuntiin, toimiva

pitää ihmisen asua, niin täällä.

liikenne on tärkeää. Halme kulkee päivittäin Petsamosta

Metsän reunassa sijaitsevan talon pihalla käyvät kauriit

Tammelan torin läpi Tampereen Teatterille. Matka taittuu

syömässä talvisin. Sijainti on muutenkin Halmeen mukaan

parhaiten pyörällä. Tällaisina kiireisinä päivinä vaihtoeh-

erittäin hyvä. Entistä paremman siitä tekee tulevaisuudes-

doista viimeinen, eli oma auto, on käytössä.

sa Kaupin alueelle sijoittuva Tampereen ratikan pysäkki.

Reitti kodista töihin päättyy teatterin pukuhuoneeseen,
josta avautuu näkymä Tammerkoskelle.
– On muuten yksi kaupungin komeimpia näkymiä! Rakastan Tammerkoskea.

– Pääsen metsän reunalta noin viidessä minuutissa kävellen ratikalle, Halme kertoo ja kaarta autonsa kotipihalleen.
– Onhan tämä Tampere ihan superhieno! Tämä on aina
kotipaikka.

Kestävien valintojen tekeminen puhuttaa Halmeen perheessä. Luontoa tulee kunnioittaa. Ehkä siksi miehen on
myös helppo nauttia punaisena ja oranssina ohitse vilisevistä syysmaisemista.

Lari Halmeen arjen punainen viiva
R A N TAT

Palvelut sen kun paranevat

UNN

Petsamo

ELI

Halmeen mukaan Tampere on parantanut juoksuaan koko

KEK

Tampella

ajan muun muassa kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden
suhteen.
– Täällä on mielestäni herätty hienosti kansainväliseen

Finlayson

KO S

Amuri

2 km

Kyttälä

Koska työt vievät usein Helsinkiin, on raideliikenne tälHÄMEEN

löin ykkösvaihtoehto liikkumiseen. Halme muistelee, että

Kaleva

K AT U

vielä 15 vuotta sitten Tampere–Helsinki-väliä säännöllisesti
suhaavaa pidettiin kummallisena. Eipä pidetä enää.

KAKSI ASIAA, JOISTA LUOVUN:
Olemme vakavasti harkinneet, että kattoremontin
yhteydessä laitettaisiin katolle aurinkopaneelit.

IE

1 km

meininkiin, mistä kertoo tämä ratikkahanke.

1.

ENT

2.

Muovi. Siitä pitäisi päästä eroon. Kotona kierrätämme paljon, löytyy kestokasseja kauppareissuille

Saaressa sijaitsevalla mökillämme näin jo onkin. Tätä

ja biohajoavia pesuaineita pyykille. Muutenkin

samaa ideaa pitäisi voida lisätä myös kotioloissa.

pyrimme elämään, joka ei kuormittaisi luontoa.
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PUHTAAMPI

HUOMINEN

Pussillinen
lämpöä ja
voimaa
Harvoinpa tulee hoksattua,
kuinka paljon hyötyä voi olla
yhdestä hyvin lajitellusta
roskapussista. Paljon!
Teksti: Lea Penttilä / Kuvat: Sami Helenius

Jäteautojen kuljettajille reitti Tampereen Tarastenjärvelle
on tuttu, sillä autojen yli kuusitonniset sekajätetuomiset
kipataan Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen suureen jätebunkkeriin peräti 80 kertaa päivässä.
Pian kolme tonnia jätettä otteeseensa kertakouraisulla nappaava kahmari tiputtaa annoksensa suppiloon, joka
johtaa arinakattilan tuhannen asteen lämpöön. Hetken kuluttua hyvin lajiteltu roskapussi on luovuttanut kaiken energiansa lämmöksi ja sähköksi.
Ilmastokuormituksen keventäjä
– Osittain uusiutuvana polttoaineena sekajäte korvaa Tampereen alueen energiantuotannossa erityisesti fossiilista maakaasua. Erittäin korkean hyötysuhteen laitoksena
Tammervoima keventää energiatuotannon ilmastokuormitusta yli 50 000 hiilidioksiditonnia vuodessa, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa Nummela.
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TAMMERVOIMAN
HYÖTYVOIMALAITOS
• Omistajina Tampereen Sähkölaitos Oy ja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy.
• Aloitti toimintansa Tarastenjärvellä 2016.
• Hyödyntää 600 000 asukkaan sekajätteet
energiaksi.
• Keventää vuodessa ilmastokuormitusta
150 000 hiilidioksiditonnia.
• Käsitteli 168 000 tonnia jätettä vuonna
2017.
• Tuotti lämpöä 401 GWh, eli yli 30 000
asunnon tarpeisiin, ja sähköä 38 GWh.

60 000

auton vuosipäästöt
– niin suurelta ilmasto
kuormalta vältytään
Tammervoiman ansiosta

Hyötyvoimalasta saadulla lämmöllä puolestaan lämmitetään vuosittain yli 30 000 asuntoa.
– Tammervoima tuottaa Tampereen Sähkölaitoksen
kaikesta kaukolämmöstä vähintään 18 prosenttia. Sähkön- ja lämmöntuotannon energiahyötysuhde on yli
90 prosenttia, ja lämpö saadaan hyödynnettyä myös
kesäaikana, Nummela sanoo.
97% jätteistä hyödynnetään
Pirkanmaan Jätehuollon alueella 97 prosenttia jätteistä hyödynnetään, joko materiaalina tai energiana.
Kaatopaikalle päätyy alle 2 prosenttia jätteistä, lähinnä
eristevilloja, kaakeleita ja muuta palamatonta jätettä.

→

Pirkanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa Nummela
kehottaa käyttämään tehokkaasti jätehuollon tarjoamia
lajittelumahdollisuuksia.

Tätäkin huomattavasti merkittävämmin – noin 100 000
hiilidioksiditonnin verran – kuormitus vähenee, kun jätettä
ei tarvitse viedä kaatopaikalle metaania tuottamaan. Vältetty ilmastokuormitus vastaa noin 60 000 henkilöauton
vuosipäästöjä.
Tunti pullien paistoa
Parikiloisessa sekajätepussissa on melkoisesti potkua: hyvin lajitellun roskapussin voimalla voi nauttia lämpöisestä
suihkusta seitsemän minuuttia ja paistaa pullaa tunnin ajan.
Vuositasolla yhden asukkaan tuottama 150 kilon sekajäte-

Kestävä
Tampere 2030
• Tampere on asettanut tavoitteekseen
olla hiilineutraali kaupunki vuonna
2030.
• Tavoitteeseen päästään yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien,
yritysten ja asukkaiden kanssa.
• Tammervoiman hyötyvoimalaitos
on yksi hanke, joka vauhdittaa
tavoitteen toteutumista.
→ Lue lisää: tampere.fi

määrä kattaa keskimäärin kodin kylmälaitteiden tai ruoan
valmistuksen ja astianpesun kuluttaman energiamäärän.
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Prosessinvalvoja Jouni Virtanen esittelee Esa Nummelalle jätebunkkerin kahden kahmarin käyttötekniikkaa. Kahmarit sekoittavat
jätteen tasalaatuiseksi ja nostavat sen polttokattilaan johtavaan syöttösuppiloon.

→

Kierrätys ja energiakäyttö tukevat toisiaan, eivätkä kilpaile jätteestä. Jätevoimalaverkosto on osa kiertotalouden perusrakennetta, jolla taataan kierrätyskelvottomien
jakeiden hallittu loppukäsittely ja varmistetaan ympäristönsuojelun korkea taso.
Nummela kiittelee pirkanmaalaisten lajittelumotivaatiota ja -taitoja, mutta kaipaa lisätehoa jätteiden asianmukaiseen lajitteluun jo syntypaikalla ja erityisesti biojätteen
erilliskeräykseen.
– Erityisen hienoa ympäristön kannalta on se, että vaaralliset jätteet ja sähkölaiteromu lajitellaan jo hyvin. Myös
tarjoamamme maksuton lasipakkausten ja metallin erilliskeräys on tuottanut erinomaista tulosta. Noin 5 000 kiin-

Pohjatuhkalla on monia hyviä rakennusteknisiä ominaisuuksia.
Tarastenjärven jätekeskuksen pihassa tuhkaa on hyödynnetty
pihakiveyksen tekemiseen.

teistöä on liittynyt keräykseen.
paljon luonnonkiviä niin maanrakentamisessa kuin rakenKaikki pohjatuhka hyötykäyttöön

nustuoteteollisuudessa.

Sekajätepussin poltosta syntyy noin 300–400 grammaa

Tammervoiman kattila keskittyy erityisesti asumisen yh-

pohjatuhkaa eli kuonaa. Tarastenjärvellä ei kuitenkaan lä-

dyskuntajätteeseen. Pohjatuhkan hyvä hyödynnettävyys

kähdytä kuonavuorten alle, vaan tuhka uppoaa kokonai-

perustuu koko ketjun hallintaan asukkaan lajittelupisteistä

suudessaan hyötykäyttöön: pihakiviin, betonimoduleihin

tuhkan hyödyntämiseen.

sekä kevyen liikenteen väylien ja kenttärakenteiden mineraaliaineksiin.
Nummela luottaa, että tuhka korvaa ja säästää jatkossa

18

– Pystymme vaikuttamaan polttoaineen laatuun. Esimerkiksi lasin ja metallin määrä sekajätteessä on laskenut
huomattavasti, Nummela toteaa tyytyväisenä. ■

KESTÄVÄSTI

Timo Heinonen on Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja.
Kuva: Sami Helenius

Vältä ja vähennä, lajittele
ja kierrätä!
• Paras jäte on syntymätön jäte.
• Jos omalla pihalla ei ole
lajitteluastiaa, lähimmän
pisteen löydät verkosta:
www.kierrätys.info
• Biojäte kompostoidaan
Tarastenjärvellä kompostointi
laitoksessa. 2020 valmistuu
biokaasulaitos Nokian Koukkujärvelle.
• Metalli, paperi ja pakkausmateriaalit kiertävät teollisuuden
raaka-aineeksi.
• Sähkölaitteiden materiaaleja
hyödynnetään uudestaan.
• Vaaralliset jätteet ohjataan
turvalliseen käsittelyyn.

Pirkanmaan
merkittävin
ympäristöhanke
Jokainen meistä osaa keskellä marraskuun pimeyttä palata kesäiseen muistoon järven rannalta. Muistamme valon, lintujen äänet, puhtaan veden lämmön ja kirkkauden. Tämä on kokemus,
jonka jokainen haluaa varmasti tarjota myös jälkipolville.
Tampereen Sulkavuoressa louhintatyöt ovat juuri alkamassa.
Sinne rakentuu vuoden 2023 loppuun mennessä valtakunnan
parasta laatua ja osaamista edustava jätevedenpuhdistamo. Keskuspuhdistamolla käsitellään siitä lähtien jätevedet Tampereelta,
Pirkkalasta, Ylöjärveltä, Kangasalta, Lempäälästä ja Vesilahdesta.
Sulkavuoressa on varauduttu vuonna 2040 puhdistamaan
jopa 430 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet. Keskimäärin sata miljoonaa litraa vuorokaudessa.
Pirkanmaalla jätevesien puhdistus on jo entuudestaan erittäin

Tällainen on
pirkanmaalainen
sekajätepussi!

korkealla tasolla. Sulkavuoressa se pystytään tekemään vieläkin
tehokkaammin, ympäristöarvot edellä ja lähiympäristöä kunnioittaen. Kallioon sijoitettava puhdistamo mahdollistaa myös entistä tehokkaamman hajujenpoiston.

Biojäte 38 %

Keskuspuhdistamolla hyödynnetään luonnon omia puhdis-

Muovit 17 %

tusmekanismeja. Esimerkiksi fosfori on vesistöjen kasvua rajoit-

Sekalaiset jätteet 15 %

tava ravinne ja sen poistaminen on ensisijaisen tärkeää. Sulka-

Paperi 10 %

vuoressa jätevedet jälkikäsitellään hiekkasuodattamalla, ja näin

Kartonki ja pahvi 8 %

fosfori saadaan puhdistettua selvästi tehokkaammin kuin lupa-

Tekstiilit ja jalkineet 6 %
Lasi 2 %
Metalli 2%
Sähkölaitteet ja akut 1 %
Puu 1 %
Vaaralliset kemikaalit 1 %

ehdot edellyttävät. Myös haitalliset bakteerit ja virukset poistuvat, koska lopputulos varmistetaan desinfioimalla Pyhäjärveen
johdettava vesi ultraviolettivalolla.
Niin ikään typen osalta puhdistamon käyttöönotto vähentää
merkittävästi vesistön kuormitusta: typpikuormitus alenee vuositasolla 1 300 tonnista noin 400 tonniin.
Keskuspuhdistamon ansiosta korvaamattomien lähivesistöjemme kalasto voi tulevaisuudessakin hyvin, eikä merkittäviä

Pirkanmaan Jätehuolto teki syksyllä 2018 sekajätteen koostumustutkimuksen. Tutkimuksen mukaan
pirkanmaalaiset osaavat lajitella erityisen hyvin
vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, lasit ja metallit.
Biojätteen lajittelussa sen sijaan riittää petrattavaa.

levähaittoja synny. Samalla myös vesistöjen hygieeninen tila
paranee.
Keskuspuhdistamo on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. Se turvaa osaltaan vesistömme puhtauden myös tuleville sukupolville.

Tutkimuksessa prosentit on laskettu jätelajikkeiden
painon mukaan.
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VERKOSTONI

Äiti, Minna

Kalliohyppijöiksi
kasvaneet
Teksti ja kuvat: Miika Kaukinen

”Äiti on mun ryhmän
vetäjä partiossa. Äiti
tukee mua tosi paljon.”

Luonto
”Luonnossa kukaan ei
sano, mitä teet oikein
tai väärin. Aina on tilaa
olla vaan.”

Se on kuin iloinen hyökyaalto metsästä. Ylöjärveläiset partiolaistytöt Nelly Anttonen, 14,
ja Kaisa Manninen, 14, juoksevat vastaan letit
heiluen.
– Vaellustehtävällä meidän piti tehdä juustokakku keskellä metsää ja tuli siitä jotenkin
syömäkelpoinen, Nelly selittää.
Kaisa pidättelee naurua vieressä.
– Yhdellä leirillä loppuivat teltat kesken, ja
änkesimme nukkumaan neljä tyttöä kahden

Kaisu,
lippukunnan
johtaja

Nelly

”Paras vetäjä ikinä. Ilman
Kaisua me oltaisiin varmaan
jotain lahnoja jossain
lötköttelemässä.”

hengen telttaan, Kaisa selostaa, ja Nelly tirskuu.
– Ja viisi minuuttia vaelluslähdön jälkeen
alkoi sataa kaatamalla ja sitä kesti viisi päivää,
Nelly muistaa.
Paikalle kerääntynyt tyttöjoukko nauraa
toistensa olkapäihin.
Vanhempien, Partiolippukunta Ylöjärven
Otavan ja Tampereen Sähkölaitoksen tuella
on rakennettu aika moni muukin jutunjuuri.

Nelly Anttonen (vas.) ja
Kaisa Manninen kuuluvat
Ylöjärven Otavan Partiolip
pukunnan Kalliohyppijätnimiseen vartioon.

Kalliohyppijät
”Meidän oma ryhmä partiossa. Tiivis tyttöporukka,
jossa on helppo olla
yhdessä.”

Isovanhemmat
”He kuuntelevat innoissaan seikkailujani ja
kommelluksiani.”
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KULMILL A

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

Eihän lasta voi
kasvattaa
kerrostalossa!
Parhaita lapsuusmuistojani ovat kesäpäivät, joina juoksentelimme naapurin lehmiä pakoon. Metsässä kilpajuoksu oli turvalli-

Isä, Heikki
”Isä tykkää viedä mua
kisapaikkoihin ihan
mihin vaan.”

sempaa, mutta metsän takana levittyvä suo silmäkkeineen teki
leikistä jännittävän. Jos isäntä oli oikein hyvällä tuulella, saimme
ulkoiluttaa eläkkeelle jäänyttä ravuria ja salaa kavuta sen selkään.
Kun ensimmäinen lapseni ilmoitti tulostaan, sekosin. Asuimme puolisoni kanssa Tampereen keskustassa, pikkuruisessa
vuokrayksiössä, ja perheenlisäys herätti voimakkaan tarpeen
muuttaa maalle. Kiersimme vaaleanpunaiset lasit silmillämme
purkukuntoisia rintamamiestaloja ja kuvittelimme itsemme
omenapuiden katveeseen tarjoilemaan oman pihan viinimarjamehua. Lopulta päädyimme rivitaloon, jota ympäröivät sekä
lähiö- että maalaismaisema.
Kuukaudet ja vuodet kuluivat, ja mehumaija nökötti yksinäisenä varastossa. En nauttinut takapihalta alkavasta pururadasta
tai vienyt jälkikasvuani ihastelemaan hevosia. Häntä koipien vä-

Kaisa
”Ollaan tunnettu ikuisuus.
Vastoinkäymiset kestetään
yhdessä. Ei paljon Snäppiä
tarvita, kun me nähdään
muutenkin.”

lissä palasimme takaisin keskustaan.
Neljän vuoden aikana olen juurtunut Iidesrantaan. Vitsailen
usein saavani puutaloidyllin parhaat puolet. Asun modernissa
kerrostalossa, jonka parvekkeelta avautuu näkymä pitsihuviloihin ja kaupungin upeimmalle lintujärvelle.
Usein meiltä kysytään, että eikö meitä ahdista asua niin tiiviisti. Vaikka syksyisin kaipaan kuraeteistä, en voisi koskaan luopua kaupungista, olohuoneestamme. Kesäisin kotimme laajenee Tammelantorille ja Rauhaniemeen, talvisin vietämme aikaa
kirjastoissa ja kahviloissa. Keskustassa voimme elää arvojemme

Isoveli
ja isosisko

mukaista elämää. Suosia pienyrittäjiä, kasvattaa lapsista kuli-

"Ollaan aikamoinen kol-

kuumaa kaakaota mukaan ja pyöräilemme Arboretumiin, vai

mikko. Me rakastetaan
laskettelua. Rinteet ovat
ihania paitsi silloin, kun
ne ovat jäässä."

naristeja ja luopua yksityisautoilusta.
Sunnuntaisin on meidän seikkailupäivämme. Pakkaammeko
hyppäämmekö bussiin ja vietämme päivän Lastenkulttuurikeskus Rullassa?
Ennen lapsia olin vakuuttunut, ettei lapsia voi kasvattaa kerrostalossa. Onneksi nykyään tiedän paremmin.

21

ETURIVISSÄ

Puhdasta ja
raikasta suoraan
harjusta!

mittava saneeraus on pian

Tekopohjavedellä voidaan tulevai

Kustannustehokkuudel-

suudessa turvata Tampereen seudun

taan tekopohjavesi on yli-

kuntien jo valmiiksi erinomaista

edessä, ellei vedenottoa
järjestetä toisin.
– Täytyy päättää, sijoitetaanko euroja Ruskon
saneeraamiseen vai tekopohjavesihankkeeseen.

voimainen, Jokela sanoo.
Ruskon

Tampereen Veden toimitus
johtaja Petri Jokela vakuuttaa,
että paikallinen hanavesi ei
lopu kesken.

vedenpuhdis-

vesihuollon toimintavarmuutta –

tuslaitoksen kunnostaminen tarkoittaisi sitä, että vettä puh-

ainakin seuraavat sata vuotta.

distettaisiin jatkossakin kemiallisin menetelmin. Samaa Roineen vettä käyttävässä tekopohjavesijärjestelmässä veden

Teksti: Niina Broman / Valokuva: Emil Bobyrev

puhdistaminen hoituisi pääosin luonnon omin keinoin. Tekopohjaveden muodostaminen tarkoittaisi vajaan miljoonan

Tamperelaisten juomavedenhankinta on vakaalla pohjalla.

kilon vähennystä saostuskemikaalin käytössä vuosittain.

Jos edelliskesän kaltainen kuivuus koettelee, ei Roineesta

Tekopohjaveden käyttö lisää toimintavarmuutta myös

ja Näsijärvestä vesi lopu kesken. Niistä voidaan ammen-

kriisitilanteissa, sillä maaperässä vesi on paremmassa suo-

taa, vaikka pohjavesivarannot viidellä Tampereen Veden

jassa esimerkiksi ilmaperäisiltä saasteilta kuin järvissä. Sen

pohjavedenottamolla uhkaisivat hiipua.

avulla vedensaanti turvattaisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä kolmannes tamperelaisen juomasta hanavedestä otetaan maan alta. Sen osuus voi olla tulevaisuu-

– Tekopohjavesihanketta ajatellaan sadan vuoden toimintasäteellä.

dessa suurempi.
– Usein ajatellaan, että pohjavesi on laadultaan parempaa ja puhtaampaa kuin järvestä otettu vesi. Osittain siksi
haluamme edistää seutukunnan yhteistä tekopohjavesihanketta, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela.
Tekopohjavesihankkeen edistäminen sisältyy Tampereen Veden vuonna 2014 vahvistettuun strategiaan.
Tekopohjavesi on järvestä otettavaa vettä, josta tehdään harjuun imeyttämällä pohjaveden kaltaista. Sen laatu muistuttaa luontaista pohjavettä siinä määrin, että eroa
ei aistinvaraisesti huomaa.
Jokelan mukaan tekopohjaveden edut ovat ilmeiset: se

Tekopohjavesihanke etenee
• Tekopohjavesihanke on lupahakemusvaiheessa.
Kun hankkeella on – arviolta noin kolmen vuoden
päästä – vesilain mukainen lupa, tehdään siitä
investointipäätöksiä.
• Merkittävä positiivinen viesti tuli elokuussa 2018,
kun korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti, ettei
tekopohjavesilaitoksesta ole haittaa Natura-alueille
Kangasalla.
• Pälkäneen tuotantoalueen osalta KHO:n päätös ei

on taloudellinen, ympäristöystävällinen ja toimintavarma

ollut yhtä myönteinen edellyttäen suunnitelman

keino varmistaa laadukkaan, puhtaan juomaveden saanti

muuttamista, mutta pelkästään Kangasalan tuotan-

tulevaisuudessa – myös kriisitilanteissa.

toalueellakin tekopohjavettä voidaan tuottaa riittävästi, jotta hanketta kannattaa viedä eteenpäin.

Näsijärvestä vettä Kaupinojalle, Roineesta tekopohjavettä
Näsijärven vettä käyttävällä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella käyttöikää pidentävä ja kapasiteettia lisäävä saneeraus on juuri meneillään. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella

22

• Suomessa on käytössä tällä hetkellä 26 tekopohjavesilaitosta. Joka kuudes suomalaisen vesilasillinen
on tekopohjavettä.
→ Lue lisää: tavase.fi

Tekopohjaveden muodostaminen
1

5

Raakavesi
johdetaan
imeytysalueelle.

2

Imeytysalueilla
vesi imeytetään
maaperään.

Tekopohjavesi johdetaan
siirtopumppaamolle ja sieltä
edelleen desinfioitavaksi ennen
vesijohtoverkkoon viemistä.

3
Tekopohjaveden viipymä maaperässä
on keskimäärin 1,5–2 kuukautta.

4
Muodostettu pohjavesi pumpataan
maaperästä ylös kaivoalueilla.

Yhteistyötä yli kuntarajojen

Jokela kertoo, että jo nykyisellään vesihuoltoa tehdään

Yhteensä viiden kunnan – Tampereen, Akaan, Kangasa-

erinomaisessa yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Teko-

lan, Lempäälän ja Vesilahden – omistama Tavase Oy pe-

pohjavesihankkeen toteutuessa kuntien välinen kumppa-

rustettiin vuonna 2002 viemään tekopohjavesihanketta

nuus tiivistyisi entisestään, sillä esimerkiksi veden kuljetta-

eteenpäin. Sen tavoitteena on saada tekopohjavesilaitos

minen tekopohjavesilaitokselta, Kangasalan harjualueelta,

käyttöön Kangasalla ja Pälkäneellä sijaitsevalla Vehonie-

Akaaseen, Lempäälään ja Vesilahteen tapahtuisi Tampe-

men–Isokankaan harjualueella lähivuosina.

reen Veden vesijohtoverkon läpi.

Viileetä Kaupinojalta
Tampereen Kaupinojalla sijaitsee Euroopan suurin

malan ulkoaltaita. Kaukojäähdytyksen paluuveden

järvijäähdytyslaitos. Se viilentää tamperelaisia kiin-

lämpötilaa nostetaan lämpöpumpun avulla ja joh-

teistöjä Näsijärven vedellä.

detaan sekä maauimalaan että Kaupinojan pintave-

Tampereen Sähkölaitoksen jäähdytyslaitoksella
700
l/s
20
m

denottamoa lämmittämään.

kilometrin pituinen imuputki tuo vettä 20 metrin sy-

Uusiutuvana energiana järvijäähdytys vähentää

vyydestä jopa 700 litraa sekunnissa. Suomen luonto

hiilidioksidipäästöjä. Myös laitoksen vaikutus Kau-

takaa, että vesi on jo valmiiksi sopivan viileää – ke-

pinojan maisemaan on minimoitu. Laitos valmistui

säisin sitä voidaan jäähdyttää koneellisesti.

keväällä 2017 ja se rakennettiin yhteistyössä Tam-

Näsijärven vettä käytetään viilentämisen lisäksi

pereen Veden kanssa.

myös lämmittämään esimerkiksi Kalevan maaui-
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IHMISEN

KOKOINEN

Lapset opettivat
lajittelemaan
Ympäristökasvatuksen siemenet
itävät hyvin jo päiväkodeissa.
Lily Lin-Marsalo oppi lajittelun
aakkoset omilta pikkuisiltaan.
Teksti: Lea Penttilä / Kuva: Sami Helenius

– Kun tulin Suomeen yli kahdeksanmiljoonaisesta, ikivanhasta kiinalaiskaupungista, ilahduin täkäläisen jätehuollon
tasosta. Asuinympäristöjen puhtaus ja ihmisten ympäristöaktiivisuus tekivät minuun vaikutuksen , kertoo 15 vuotta sitten Pirkkalaan muuttanut Lily Lin-Marsalo.
– Vanha kotikaupunkini on Kiinan kaakkoisrannikolla,

tieverkostoon. Haja-asutusalueilla paremmat bussiyhtey-

joten sisämaan kaupunkeihin verrattuna ilmanlaatu on

det sen sijaan sujuvoittaisivat arkea. Nyt töissä on käytävä

siellä hyvä ja luonto vehreää, mutta jätehuolto ei ole sys-

omalla autolla, koska bussien käyttäminen moninkertais-

temaattista.

taisi työmatka-aikani. Vapaa-ajallani suosin busseja.

Kiinassa Nokian toimistolla syttynyt rakkaus toi ICT-alal-

Muitakin liikenteen kehittämisehdotuksia Lily keksii to-

la työskentelevän Lilyn Suomeen. Toki hyvänä houkutti-

vin mietittyään: selkeämmät opastemerkinnät esimerkiksi

mena olivat myös työpaikka sekä erinomaiset oppimis- ja

moottoriteille ja ilmainen pysäköinti taajamiin.

yrittämismahdollisuudet.
– Ihailen yhä Tampereen seudun kaunista, toimivaa, ys-

– Tilanteen mukaan käytän mielelläni parkkitaloja, mutta muutaman minuutin asiointiin ilmaiset kadunvarsipaikat

tävällistä, nuorekasta ja kansainvälistä ympäristöä.

olisivat käteviä.

Toimivia yhteyksiä

Vain pilaantunut ruoka pois

Lily on paljosta onnellinen, mutta lisääntyviin sosiaalisiin

Ruoan kunnioituksen Lily oppi jo lapsuuskodissaan.

häiriöihin liittyvä turvattomuus huolestuttaa häntä.

– Lautanen oli syötävä puhtaaksi, vasta sitten pääsi

– Vaaraton ympäristö ei valitettavasti ole enää itses-

pois pöydästä. Omassa perheessänikin ruokatarvikkeet

täänselvyys, mutta uskon, että myös tämän eteen tehdään

käytetään mahdollisimman tarkasti hyödyksi. Biojätteisiin

Pirkanmaalla jatkuvasti töitä.

heitetään vain pilaantunut ruoka.

Suomessa autoilijat parjaavat usein teittemme rapistuvaa kuntoa. Lily toteaa nähneensä huonompaakin.

Lajittelun Lily kertoo oppineensa omilta lapsiltaan.
– He olivat innoissaan päiväkodissa saamistaan ympä-

– Nykyäänhän Kiinan tiestö on hyväkuntoinen, mutta 15

ristökasvatusopeista. Niin meillä alkoi lasin, metallin, bio-

vuotta sitten en uskaltanut autoilla kaupungista toiseen.

jätteiden, kartongin ja lehtien lajittelu. Vähitellen siitä on

Täällä olen ollut hyvin tyytyväinen turvalliseen ja kattavaan

tullut elämäntapa.
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ASIAKKAALLE
Kuva: Sami Helenius

Joka päivä paikalla
– näkymättömästi
Sähkölaitos
250

000

vaikuttaa
Tampereen

toiminnallaan

yli

kaupunkiseudun

asukkaan arkeen. Tavoitteemme on, etteivät

energia-asiat näkyisi asiakkaillemme

juuri lainkaan, vaan he voisivat keskittyä
normaaliin päivittäiseen elämiseen.
Kun tapahtuu odottamaton vikatilanne

Ilahduin
täkäläisen
jätehuollon
tasosta”

esimerkiksi energianjakelussa, asia on heti
ihmisten tiedossa ja meidän odotetaan
korjaavan tilanne nopeasti. Näin toki teemmekin. Vikatilanteiden korjaamisen nopeus
on jo pitkään ollut yksi mittari, jonka avulla

Pasi Muurinen on
Tampereen Sähkölaitoksen asiakkuuksista vastaava
johtaja.

kehitämme toimintaamme. Muita perinteisiä mittareita ovat energian laatu ja toimitusvarmuus sekä hinta, joista
kaikista saamme asiakkailtamme varsin hyvät arvosanat.
Nuo mittarit perustuvat selkeisiin ja helposti kerättäviin tilastolukuihin. Niiden avulla vertaamme itseämme myös energia-alan kilpaili-

TÄTÄ ARVOSTAN:
• Sujuvaan arkeeni
tarvitsen kaikkia
peruspalveluja.
• Luonnon ja viihtyisyyden
vuoksi arvostan eniten
toimivaa ja hyvin järjestettyä jätehuoltoa.
Lajittelemalla ja kierrättämällä voin itsekin
vaikuttaa kaikkien
hyvinvointiin.
• Vaaratonta ja turvallista
elinympäristöä.

joihin. Ala kehittyy voimakkaasti ja kilpailu on reipasta. 130-vuotiaan
Sähkölaitoksen pitää ansaita paikkansa asiakkaiden arjen mahdollistajana yhä uudelleen. Tähän eivät pelkät tilasto-onnistumiset riitä.
Tärkein menestystekijä on asiakkaiden luottamus toimintaamme kohtaan.
Mitä luottamus tarkoittaa? Luottamus on tunne siitä, että jokin taho
ei petä odotuksia tai tuota pettymystä. Useimmiten luottamus pitää
ansaita tekojen kautta.
Mitkä ovat ne teot, joilla Sähkölaitos ansaitsee asiakkaiden luottamuksen? Ylivoimaisesti tärkeimpiä ovat ne älykkäät ja hinnaltaankin
kilpailukykyiset energiaratkaisut, joilla turvaamme Tampereen kaupunkiseudun asukkaiden ja yritysten sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tarpeet mahdollisimman kestävästi – jo 2020-luvulla lähes hiilineutraalisti. Luonnollisesti luottamuksen syntymisen edellytyksenä
on myös helppo tavoitettavuus ja mutkaton kanssakäyminen asiakkaiden kanssa, tapahtuipa se sitten työmailla, asiakaspalvelussa tai
asiakkaiden luona.
Näiden ratkaisujen kehittäminen, jos mikä, edellyttää luottamukseen perustuvaa yhteistyötä asiakkaiden ja muiden tahojen kanssa.
Tämä on yhteistyötä, jonka tuloksilla on isot vaikutukset – niin näkymättömiä kuin ne kaupunkilaisen arjessa ovatkin.
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SUJUVASTI

Raitiotien ja Keskupuhdistamon
työllistämisvaikutukset

5 850
työntekijää

Ra

iti
ot

3 250

ie

2 500
Kes ku s pu

Isot hankkeet
työllistävät
isosti

Yhteensä

60
40

hd
am

is

t

Ratikan raiteet alkavat jo
hahmottua ympäri Tamperetta, ja

o

Kun liikennöinti raitiotien ensimmäisen vaiheen valmis-

pian alkavat louhintatyöt myös

tuessa aloitetaan, tarvitaan vaunuihin noin 60 kuljettajaa,

Sulkavuoren Keskuspuhdista

kalustohuoltoon lähes 20 asentajaa ja infran ylläpitoon

molla. Isot hankkeet työllistävät
yhteensä yli 5 800 henkilöä.

toiset noin 20 työntekijää. Myös alihankkijoille riittää tekemistä liikenteen sujumisen tukena.
Keskuspuhdistamon huippuvuosi 2022
Tampereen Sulkavuoren kallioon louhittava Keskuspuh-

Raitiotien rakentaminen Tampereelle alkoi keväällä 2017 ja

distamo ei kenties rakennu yhtä näkyvästi kuin raitiotie,

liikennöimään raiteilla on tarkoitus päästä vuonna 2021.

mutta sen työllistämisvaikutukset ovat vielä ratikkaakin

Keskelle elävää ja toimivaa kaupunkia rakennettava raitio-

voimakkaammat. Keskimäärin Keskuspuhdistamo työllis-

tie on pitkä ja monipolvinen prosessi. Näin ollen sen to-

tää suoraan tai välillisesti rakentamisvaiheessaan yhteensä

teuttamiseen tarvitaan paljon työvoimaa.

noin 3 250 ihmistä vuosina 2018–2024.

Talvella 2018 raitiotietä rakennetaan täydellä miehityk-

Keskuspuhdistamon työmaalla työskentelee keskimää-

sellä ja jokaisella rakentamislohkolla, yhteensä noin 500

rin 450 työntekijää vuodessa. Suurinta rakennusprojektin

henkilön voimin. Todellisuudessa raitiotien rakentaminen

työllistävyys tulee olemaan vuonna 2022. Silloin tekijöitä

on kuitenkin työllistänyt jo paljon enemmän. Osan töistä

tarvitaan yhteensä 800 henkilötyövuoden verran.

toteuttavat alihankkijat, joista noin 60 prosenttia on pirkanmaalaisia.

– Keskuspuhdistamohanke mahdollistaa myös raitiotien toteuttamisen Vaitinaron kautta, ja Hiedanrannan uu-

– Jokainen, joka tekee pienenkin työvaiheen työmaalla,

den alueen rakentamisen, kun louheella voidaan täyttää

käy läpi perehdytyksen. Perehdytettyjä on tällä hetkellä yli

Näsijärven ranta-aluetta, kertoo Tampereen Seudun Kes-

2 500, sanoo Raitiotieallianssin viestintäasiantuntija Marja

kuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Merta.

Keskuspuhdistamon rakentaminen vapauttaa esimer-

Työmaan ulkopuolella raitiotien rakentaminen työllis-

kiksi Viinikanlahden ja Raholan puhdistamojen tontit uu-

tää myös materiaalitoimittajia ja tuotteiden valmistajia eri

siokäyttöön. Näitä alueita voidaan kaavoittaa ja myöhem-

puolilla Suomea.

min mahdollisesti rakentaa asuinkäyttöön.
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Manselainen Moovy
paraatipaikalle Helsinkiin
Finnparkin kehittämä Moovy-pysäköintisovellus valloittaa
Suomea. Se on otettu käyttöön jo Jyväskylässä ja pian
sen avulla voi pysäköidä myös Kuopiossa ja Helsingin Keski-Pasilassa, uudessa kaupunkikeskus Triplassa.
Tripla on kolmen korttelin kokonaisuus, johon kuuluu
kauppakeskus, pysäköintilaitos, Pasilan asema, joukkoliikenneterminaali, asuntoja, toimistoja ja hotelli. Triplan pysäköintilaitos, liiketilojen määrällä mitattuna Suomen suurin kauppakeskus ja uusi asema avataan lokakuussa 2019.
– Triplan myötä saamme pääkaupunkiseudulle ison jalansijan. Tämä on osoitus siitä, että Moovy mahdollistaa
myös tämän kokoluokan kohteet, sanoo Finnparkin ope-

jälkeen parkkihalli- tai ruutupysäköimiseen ei tarvita lippu-

ratiivinen johtaja Tami Koivuniemi.

ja, vaan parkkihalleissa puomi avautuu Moovyn käyttäjälle
automaattisesti.

Pysäköinti hoituu mobiilisti

Moovyn kautta asiakas saa myös ovikoodin, jolla hän

Moovy on tamperelaislähtöinen innovaatio, jonka ideana on

pääsee halliin sisään hakemaan autoaan. Kun pysäköijä

hallinnoida kaikkia pysäköintitapoja yhdellä sovelluksella.

ajaa auton ulos, sovellus pysäyttää maksun ja veloittaa sen

Moovyn asiakkaaksi kirjaudutaan puhelinnumerolla,

jälkikäteen käyttäjän ilmoittamalta maksukortilta.
Sovellus otettiin ensimmäisenä käyttöön Tampereella

jonka jälkeen sovellukseen lisätään yhden tai useamman
auton rekisteritunnukset sekä maksukorttitiedot. Tämän

maaliskuussa 2018.

Edistyksellisen
kestävää kaukolämpöä –
ensimmäisenä Suomessa
Tampereen Hiedanrannassa on aloitettu hiilidioksidinegatiivisen kaukolämmön kaupallinen tuotanto ensimmäistä kertaa Suomessa. Alueella toimiva
Carbofex Oy tuottaa kaukolämpöä päätuotteensa biohiilen valmistuksen
ohessa.
Lämmön ostaa Tampereen Sähkölaitos, joka jakelee sen kaukolämpöverkossaan omille asiakkailleen.
– Tämä tukee tavoitteitamme energiaverkkojen avoimuudesta, edelläkävijyydestä ja ilmaston kannalta kestävistä ratkaisuista. Kun useat eri tuottajat voivat tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon, varmistetaan sillä osaltaan
myös kaukolämmön kilpailukykyinen, vakaa hinta, sanoo energiamarkkinoista vastaava johtaja Jukka Joronen Tampereen Sähkölaitokselta.

ET TÄ MITÄ?

Hiilidioksidi
negatiivinen
prosessi on
sellainen, jossa
sidotaan hiiltä
enemmän kuin
tuotetaan
päästöjä.

Sähkölaitokselle Hiedanrannan ratkaisu on jatkumoa kaukolämpöverkon
avautumiselle: taloyhtiö Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20 alkoi
myydä ylijäämälämpöään käytettäväksi Sähkölaitoksen kaukolämpöverkossa
vuonna 2017.
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SUJUVASTI

Kuva: Julius Konttinen / Tammerfest

YHTÄ
JUHLAA!

130 vuotta sähköä ja
120 vuotta vesihuoltoa
130-vuotias Tampereen Sähkölaitos ja 120-vuotias Tampereen Vesi ovat viettäneet merkkivuottaan työn
merkeissä: ne ovat mahdollistaneet kaupunkilaisille juhlan urheilun ja kulttuurin parissa, festivaaleilla ja
lukuisissa muissa paikallisissa tapahtumissa. Kiitokset kaikille kanssamme juhlineille!

Tulkoon
valo

Tulkoon
vesi

Kuten pirkanmaalaiset hyvin tietävät,

Vielä 1800-luvun alkupuolella Tampere oli tunnettu surkeasta

Pohjoismaiden ensimmäinen sähköva-

vedenlaadustaan. Siihen tuli saada parannus. Kaupungin vesi-

lo syttyi Tampereella vuonna 1882.

laitoksen – nykyisen Tampereen Veden – toiminta alkoi viral-

Noin kuusi vuotta myöhemmin,

lisesti, kun Mältinrannan korkeapainevesilaitos käynnistyi 22.

marraskuun 15. päivän iltana vuon-

marraskuuta vuonna 1898. Tosin säästösyistä kaupunki jätti

na 1888 Tampereen kaupungin oma

alkuun vesijohdosta suodattimet pois, joten vedenlaatu ei heti

sähkölaitos valaisi ensimmäistä ker-

parantunut. Muutos tähän saatiin vuonna 1928 Kaupinojalle ra-

taa kaupunkia. Samalla hetkellä maan

kennetun vedenkäsittelylaitoksen myötä.

ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos
aloitti
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toimintansa.

Sähkö- ja vesilaitoksen aloittaessa toimintansa kaupungissa

Tammerkosken

oli asukkaita 20 000. Nykyisin 130-vuotias Tampereen Sähkö-

sähkö paitsi valaisi katuja myös ruokki

laitos ja 120-vuotias Tampereen Vesi huolehtivat yli 200 000

kasvavaa teollisuutta. Kaupunki kasvoi

asukkaan sähkön, lämmön ja jäähdytyksen saannista sekä ve-

ja kehittyi.

sihuollosta.

Biojätteestä
polttoaineeksi

Jäteauto

Biokaasulaitos

Jäteauto

Biokaasu

Nokian Koukkujärvelle rakennetaan uusi biokaasulaitos,
joka muuttaa 17 kunnan biojätteet ja Nokian Veden puhdistamolietteet liikennepolttoaineeksi, lämmöksi ja sähköksi sekä kierrätyslannoitteiksi. Käsittely tuo vähintään

Biojäteastia

kolminkertaiset ympäristöhyödyt nykyiseen kompostointikäytäntöön verrattuna.
– Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Lisäksi biojätteiden sisältämät
ravinteet kierrätetään takaisin kasvintuotantoon, kertoo
Pirkanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa Nummela.
Koukkujärven biokaasua aiotaan hyödyntää myös jäteautojen polttoaineena.

Näin kuljetusten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 1 900 hiilidioksiditonnia vuodessa.
Biokaasulaitos on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön tu-

Tampereen keskustan alueella on jo muutaman vuoden

kemista energiakärkihankkeista. Ministeriön energiakärki-

urakoinut kaasukäyttöinen jäteauto ja vuonna 2017 se sai

hankeohjelman avulla edistetään tulevaisuuden energia-

rinnalleen toisen kaasuauton. Tavoitteena on, että kaikki

ratkaisuja vuodelle 2030 asetettujen kansallisten ja EU:n

noin 40 jäteautoa päivitetään vähitellen kaasukäyttöisiksi.

asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Lempikengät rikki
– kunpa ne saisi
korjattua!
Korjaa.se on maksuton verkkopalvelu, joka yhdistää rikkinäisten tavaroiden omistajat ja paikalliset korjaamisen ammattilaiset Pirkanmaalla.
Sivuston

on

toteuttanut

Eko-

ET TÄ MITÄ?

Tampereella veden laatu täyttää
hyvin terveydelliset laatuvaatimuk
set ja annetut laatusuositukset.
Laadukas juomavesi on muun muassa
hyvän makuista, puhdasta, sopi
van viileää ja ph-arvoltaan juuri
oikeanlaista.

kumppanit osana Pirkanmaan Jäte-

Joko tiedät, kuinka erinomaista

huollon jätteen syntyä ehkäisevää

vettä oman kotisi hanasta virtaa?

työtä. Tavoitteena on tehdä näky-

Vellamo on palvelu, joka näyttää

väksi korjaaminen uuden ostamisen

Tampereen vesijohtoveden laadun

vaihtoehtona ja tehdä korjaaminen

sijainnin perusteella, ajantasai

mahdollisimman helpoksi.

sesti.

→ Tutustu palveluun osoitteessa

→ www.vellamo.tampere.fi

www.korjaa.se
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FINNPARKILTA,

PÄIVÄÄ!

Johanna tietää,
mitä pysäköijä
tarvitsee
Johanna Lehtisen mukaan

Millaisia asiakkaita pirkanmaalaiset ovat?

pirkanmaalaiset ovat ennakko

Pirkanmaalaiset ovat loppujen lopuksi aika ennakkoluulot-

luulottomia asiakkaita.
Teksti: Merja Haverinen / Kuva: Laura Vesa

tomia ja ottavat uutta vastaan kiinnostuneesti. Esimerkiksi
Ratinan kauppakeskuksen pysäköinti on löydetty hienosti.
Samoin Moovy on saanut hirmu hyvän vastaanoton ja suorastaan poikkeuksellisen hyvää palautetta.

Kuka olet ja mitä teet?

Miten irtaudut töistä?

Olen Johanna Lehtinen ja työskentelen Finnparkilla palve-

Minulla on kaksi koiraa, valkoinen kääpiösnautseri Heppu

luasiantuntijana Moovy-tiimissä. Moovy on pysäköintiso-

ja karkeakarvainen mäyräkoira-mix Kaneli. Niiden kanssa

vellus, joka otettiin viime keväänä käyttöön Tampereella.

on ihana lähteä metsään Reuharinniemeen, Pyynikille tai

Olen ollut mukana kehittämässä sovelluksen asiakaskoke-

Teivoon, nauttimaan ulkoilmasta. Ne pistävät minut liikku-

musta, eli selvittänyt asiakkaiden kanssa, miten sovellusta

maan kolme kertaa päivässä, kelistä huolimatta!

käytetään pysäköintiin ja miten sitä voisi kehittää.
Mikä on omassa arjessasi parasta Tampereen
Mikä on yleisin kysymys, jonka asiakkaat sinulle

kaupunkiseudussa?

esittävät?

Koiraihmisenä tykkään siitä, että meillä on mahtavat ulkoi-

Moovyssa askarruttaa eniten, miten toimia, kun perheessä

lumaastot. Ja onhan täällä loistavat julkiset kulkuyhteydet!

on usea Moovy-käyttäjä tai monta autoa. Kaikilla käyttäjil-

Bussit ja junat kulkevat ja jopa lentokenttä on lähellä. Li-

lä tulisi ensinnäkin olla puhelimessa oma Moovy-sovellus.

säksi Tampereella on hirveästi erilaisia tapahtumia. Olen

Maksukortti voi olla usealla käyttäjällä sama ja yhden tilin

monena vuotena viihtynyt Tammerfesteillä kaikki kolme

alle voi lisätä perheen kaikki autot rekisteritunnuksella.

päivää.

Saman Moovy-tilin alla olevilla autoilla voi olla vain yksi
hallipysäköinti kerrallaan käytössä, mutta katupysäköinti
onnistuu usealla autolla yhtä aikaa.
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#SUJUVA

Kesää muistellessa!
Visit Nokia
ia
@visitnok

Kimmo Pyykk
ö
@kimmopyy -taidemuseo
kkoartmuseu
m

Ylöjärven kaupunki
@ylokaupunki

Rauha
n

iemen
K
@rauh ansankylp
ylä
aniem
i

Pirkkalan kunta
a
@pirkkalankunt

Julkaise sujuvan arjen kuvasi
pirkanmaalaisille tutusta paikasta Instagramissa tunnisteella #sujuva.
Julkaisemme parhaat kuvat
2030-lehden tällä palstalla.

SARJIS:

JP

AHONEN

JP Ahonen on yksi kuudesta pirkanmaalaisesta taitelijasta, joiden työt ilahduttavat ihmisiä ratikkatyömaiden varrella.
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JULKINEN TIEDOTE

Tähän en koskaan väsy

Pyynikki 31.10. klo 15.05

Pyynikki on
mielentila.
Avoin, alati
elävä.

