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TÄRKEÄNÄ OSANA 
KEHITTYVÄÄ VERKOSTOA
Tervehdys infralainen, asiakas ja yh-

teistyökumppani. Käsissäsi on Inf-
ralaisen laajapainosnumero. Jakelussa on 
tällä kertaa Tampereen Infran henkilös-
tön lisäksi asiakkaita, sidosryhmiä ja yh-
teistyökumppaneita. 

Olemme Infrassa ylpeitä osaamises-
tamme ja paikallistuntemuksestamme. 
Olemme tärkeä ja aktiivinen osa sujuvan 
tamperelaisen arjen eteen työskentelevää 
verkostoa. Tässä verkostossa hoidamme 
osamme, jotta tamperelaiset ihmiset ja 
yritykset saisivat vettä, sähköä, lämpöä 
ja tietoa; jotta ihmiset pääsisivät töihin ja 
harrastuksiin turvallisesti ja sujuvasti; jot-
ta harrastus- ja liikuntamahdollisuudet 
olisivat toimivia ja jotta tällä verkostolla 
niin kuin kaupunkilaisillakin olisi kul-
loinkin tarvitsemansa tieto käytössään.

Toiminta kaupungissa on aina moni-
mutkaista tarpeiden yhteensovittamista. 
Toimintaamme arvioidaan usein käsit-
tämättä täysin sidosryhmien ja yhteis-
työtahojen määrää ja yhteensovittamisen 
haasteita. Selvät harkitut vastuut, riit-
tävä kommunikaatio ja rohkeus puut-

tua ovat onnistumisen avaimia näiden 
haasteiden edessä. Haluamme kehittyä 
paremmaksi osaksi verkostoa, lisäarvoa 
tuovaksi yhteistyökumppaniksi asiak-
kaalle, kehittymistä tukevaksi asiakkaaksi 
yhteistyökumppaneille ja paremmak-
si kommunikoijaksi kaupunkilaiselle. 
Haluamme olla jatkossakin kiinteä osa 
vastuullista, kustannustehokasta ja laa-
duntuottokykyistä verkostoa. Haluamme 
antaa ja ottaa vastaan kehitysehdotuksia, 
kirjata sovitut asiat ja pitää niistä kiinni, 
kuunnella ja vaatia. 

Infra on osa hiilineutraaliuteen 
pyrkivää Tamperetta monella tasolla. 
Hyödynnämme toiminnassamme mas-
sojen uusiokäytön mahdollisuuksia ja 
minimoimme ajomatkoja. Tältä osin 
nuukuus on ympäristöystävällisyyttä. 
Otamme askelia kohti päästöttömiä työ-
maita ja vähäpäästöisempiä liikkumisen 
tapoja. Vuokraamamme kalusto viher-
tyy asiakkaidemme tahtotilan ja sitovien 
päästönormien vauhdittamana. Vastuul-
lamme on huolehtia myös Tampereen 
kaupungin metsistä ja puista. Olemme 

siis myös hiilinielun huoltoyhtiö. Ensi 
talvena Tampereen hiekoitussepelistä 
merkittävä osa on kierrätettyä ja puh-
distettua. Sepeli on paitsi ympäristölle, 
pyöreämpänä myös pyöräilijöille ystäväl-
lisempää.   

Nykypäivänä korostuu organisaation 
kyky tuottaa, hyödyntää ja jakaa tietoa. 
Tampereen Infran paikkatietoyksiköl-
lä on vahva kokemus ja ajantasainen 
osaaminen liittyen infraomaisuustiedon 
hyödyntämiseen. Hyödynnämme tätä 
tiedonkäsittelyn kyvykkyyttä omassa toi-
minnassamme ja tarjoamme sitä myös 
asiakkaillemme joko sellaisenaan, tai osa-
na muita palveluitamme. 

Tampereen Infran strategia tuleville 
vuosille vahvistettaneen marraskuun lo-
pussa. Strategian toimeenpanon onnistu-
essa ympäröivä toimintaverkosto ja sidos-
ryhmät kokevat Tampereen Infran olevan 
jatkossa entistäkin tärkeämpi osa sujuvan 
tamperelaisen arjen tuottamista. 

Lauri Niemi
toimitusjohtaja
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UUDEN TEKNOLOGIAN 
MOBIILIKARTOITUSTA

Infran paikkatiedossa kokeiltiin Trim-
blen MX9 mobiilikartoitusjärjes-

telmää. Ylitalon Eelis ja Ujasen Olavi 
kiinnittivät syyskuisena viikonloppuna 
MX9:n Eeliksen auton katolle ja kiersivät 
kuvaamassa eri kaupunginosissa.

- Pikkuisen jännitti, kun laitetta nos-
tettiin Eeliksen auton katolle, sillä laite 
painaa 37 kiloa ja sen hankintahinta olisi 
600  000 euroa. Tähän työhön laite oli 
meille vuokrattuna. 

- Järjestelmän kaksi laserkeilainta 
pystyy tekemään havaintoja muutaman 
millin tarkkuudella liikkeellä olevasta 
autosta ja luomaan ympäristöstä tiheätä 
pistepilveä. Keilausaineiston perusteella 
voidaan määrittää esimerkiksi katupin-
nan ajourien syvyyksiä niin tarkasti, että 
syvät urat voi vaikka värjätä punaisella 
kartalle tai karttapalveluihin.

- Meillä oli tällä viikolla koulutusta 
ajourien sijainnin määrityksestä. Järjes-
telmällä tuotetulle pistepilvelle ja valoku-
ville saadaan satelliittipaikannuksen avul-
la tarkkaan määritettyä sijainti, eli missä 
sijainnissa ollaan oltu milläkin sekunnil-
la. Marraskuussa on vielä datan käsitte-
lyyn liittyvää koulutusta, kertoo Ujanen.

Laserkeilainhavaintojen lisäksi järjes-
telmä kuvaa neljän metrin välein 30 Mpx 
HDR-tasoista 360-kuvamateriaalia, jota 
voidaan käyttää mittaamiseen, pistepil-

ven värjäämiseen ja sellaisenaan ympäris-
tön tarkasteluun. Laitteistossa on lisäksi 
kolme 5 Mpx:n erilliskameraa, joista yksi 
kuvaa tien pintaa ja sitä voidaan käyttää 
tien pintakunnon tarkasteluun. Kaksi 
muuta kameraa voidaan suunnata kuvaa-
maan esimerkiksi liikennemerkkejä.

- Panoraamakuvien perusteella on tar-
koitus inventoida liikennemerkit ja siir-
tää niiden ominaisuus- ja sijaintitiedot 
tietovarantoon.

- Järjestelmään kuuluu satelliittipai-
kannus ja IMU-järjestelmä, joka tallen-
taa liikkuvan kuvauskaluston sijainnin 
ja kuvien asennon muutaman sentin 
tarkkuudella. Mobiilikartoitusta tehdään 
liikenteen vauhdissa, joten päivässä pys-
tytään kartoittamaan satoja kilometrejä. 

Ujasen Olavi arvioi, että suunnilleen 
kymmenessä päivässä olisi mahdollista 
tehdä inventointiajot Tampereen katujen 
osalta. 

- Siinä on kuski ja kaveri, joka hallin-
noi järjestelmää tabletilla ja esim. kytkee 
sen pois päältä, kun ei tarvitse tuottaa da-
taa. Tampereella on kymmeniä tuhansia 
liikennemerkkejä, jotka pitää tarkistaa 
ja muuttaa vastaamaan uuden tieliiken-
nelain vaatimuksia kymmenen vuoden 
aikana. Merkkien sijainti tai mitä merk-
kejä missäkin on ja minkä verran, ei ole 
tällä hetkellä organisoidusti kenelläkään 

tiedossa tai kenenkään ylläpitovastuulla, 
joten olemassa oleviin tietoihin ei voida 
kaikilta osin luottaa. 

- Pilotin tarkoituksena on kokeilla 
näiden uusien, osittain automatisoitu-
jenkin menetelmien soveltuvuutta tä-
mänkaltaisissa tiedonkeruutöissä, jossa 
mm. liikennemerkkien massa päivitetään 
ja viedään omaisuudenhallintajärjestel-
mään. Pelkästään valtavan aineiston ke-
rääminen ja käsitteleminen ei riitä, vaan 
tietovarantoa pitää myös ylläpitää. Uusia 
merkkejä asennettaessa tai kunnostaessa 
täytyy niiden sijainnit ja ominaisuustie-
dot viedä järjestelmään. Liikennejärjes-
telmäsuunnittelijat haluavat, että liiken-
nemerkkien sijainti on tiedossa vähintään 
metrin tarkkuudella, jotta siitä olisi hyö-
tyä suunnittelussa. Pystymme jo nyt suo-
raan maastosta päivittämään tietokantaa 
rtk-tableteilla. 

- Jos pilotti menee hyvin ja saadaan 
varmistettua, että tämä on järkevä tapa 
hoitaa liikennemerkkien inventointi ja 
samalla katujen kuntokartoitusta, niin 
meillä paikkatiedossa ja liikennemerkeis-
sä olisi kiinnostusta ja osaamista tieto-
massojen käsittelyyn ja kokonaispaketin 
hoitamiseen.
 
Jyrki Ristilä
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YLIJÄÄMÄMAITA HYÖDYNNETÄÄN 

MONISSA INFRAN KOHTEISSA

Leppäsen Juha rakentamis-
palveluista koordinoi maan-
vastaanottoasioita Infrassa. 
Maita tulee sekä Infralta ja 
kapan urakoista, ratikalta ja 
puhdistamon työmailta.

- Maita tulee monesta eri paikasta, mut-
ta varmaan vuodessa puhutaan 100.000 
kuutiosta kaiken kaikkiaan, arvioi Lep-
pänen.

- Ratikan maat ovat nyt vähentyneet, 
kun ratikan rakennus on jo tässä vaihees-
sa, mutta onhan niitä jo kolmisen vuotta 
otettu vastaan. Maata on ajettu esimer-
kiksi Sorsapuistoon ja Tarasteelle sillan-
nousupenkan pohjiin.

Rusko on kiinni

Leppäsen Juhan mukaan itäpuolella on-
gelma on suurempi, kun Ruskon vastaan-
ottopaikka on kiinni.

- Sinne niitä ratikan maita piti ajaa, 
mutta se tuli täyteen ja meni kiinni jo 
parikolme vuotta sitten. Matka on pi-
dempi, jos joudutaan ajamaan länteen 
Juhansuolle saakka. 

- Me on sovittu Kapan Leppäsen Pet-
rin kanssa, että Infra hoitaa ratikan maat. 
Me hoidetaan logistiikkaa eli vastaanot-
toa ja paikkojen hommaamista yhteis-
työssä Kapan kanssa.

- Se on tietyssä mielessä meillekin edu-
kasta: Kun tarvitaan maata, niin saadaan 
helposti siirrettyä isoja määriä. Esimer-
kiksi Sorsapuiston kentän tasaaminen oli 
helppo tehdä, kun maata oli saatavilla. 

- Sorsapuisto valmistuu marraskuulle, 
kopit tosin on väliaikaiset ja niillä men-
nään toistaiseksi. Se on Tilapalveluiden 
hommaa.

- Nykyaikaan kuuluu, että kierräte-
tään materiaaleja. Vähän vaihtelee mitä 
materiaaleja on liikkeellä, esim. linja-
autoaseman montusta tuli soraa joskus 
hirveät määrät ja niitä on käytelty jonkin 
verran. Nyt louhe on ollut ykkösasia, kun 
sitä liikkuu jonkin verran.

Vallit vastaanotto-
paikkoina

Kaupungin rakennuttajainsinööri Petri 
Leppäsen mukaan ylijäämämaita on par-
haimmillaan vastaanotettu Tampereella 
maanvastaanottopaikoille 400.000 kuu-
tiota. 
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- Jos tänä päivänä tulee 200.000-
250.000 kuutiota, niin jollain tapaa sitä 
on pystytty kääntämään, että sitä menee 
muualle kuin maanvastaanottoon. 

- Aika paljon maata saadaan mahtu-
maan meluvalleihin ja osittain on myös 
tietoisuus lisääntynyt. Tommosessa 
50.000 kuution vallissa riittää vuodeksi 
ajamista kohtuuetäisyydellä, ihan mistä 
tahansahan sitä ei kannata ajaa.

- Nyt kun on käytössä vain yksi vas-
taanottopaikka Myllypuro, niin enempi 
ne vallit palvelee täällä idän ja etelän suun-
nalla. Muuten olisi aika pitkä matka viedä 
Myllypuroon ylijäämämaita.

- Yhtenä vaihtoehtona meillä on tietysti 
Lempäälä, mutta ei me olla haluttu Lem-
päälän veroprosenttia tukea niin paljoa, 
paitsi ääritapauksissa, vaikka Lindströmin 
Tapio siitä tykkäisikin, ilakoi Leppänen.

Ulkoilua 
melumakkaroille

- Taisi olla vuonna 2008, kun sain Rus-
koon ympäristöluvan, mutta ikipäivänä 
sitä ei saatu täytettyä alkuperäiseen vas-
taanottomäärään. Se alue pieneni Car-
gotecin ja muiden takia ja penkan kor-

keustaso tuli vastaan. Nyt sitä on vähän 
täsmennetty ja siellä on semmoista täyttö-
aluetta ja haussa on lisäaluekin. 

- Nykyään, kun ympäristöhomma on 
paremmin ollut tapetilla kuin aiemmin, 
niin kyllähän näitä kannattaa hyödyntää 
esimerkiksi meluvalleissa, jos se ei ole itse 
tarkoitus, että niitä tehdään. 

- Viher- tai maisemapuoli ei aina ole 
kauhean innostunutta näistä melumakka-
roista. Sieltä tulee monta kertaa sellaista 
suunnitteluideaa, että jos tehtäisiin siihen 
yhteyteen enemmän vihersuunnitelmaa, 
kuten Valkamankadulle on nyt tehty. 
Siinä olisi pulkkamäkeä, vähän polkua ja 
tasannetta päälle, niin kuin Hallilaankin 
tehtiin yleisön pyynnöstä eli se palveli-
si myös ulkoilutarkoituksessa. Sellaiseen 
suuntaan kannattaisi suunnittelua siirtää 
ja siihen suuntaan se on ollut menossakin 
ja hyvä niin. Voi niistä muutakin tehdä 
kuin sitä pelkkää pötköä.

- Kun katusuunnitelmien yhteydessä 
on tehty samalla vallia, niin ne on usein 
suunnitellut kaupungin katusuunnittelija, 
muuten vihersuunnittelu on pääsääntöi-
sesti konsulttifirmoilta, joilla on puiteso-
pimuksia kaupungin kanssa, kertoo Lep-
pänen.

Mutkatonta yhteistyötä

- Lupapuoli meillä on aina eli suunnitel-
mien teettäminen ja lupien hakeminen. 
Maisematyölupa on yleisin, mitä val-
leista tarvii hakea. Kaupunkihan hakee 
kaupungilta luvan rakennusvalvonnasta 
lupajärjestelmän kautta, ihan kuten kuka 
tahansa omakotirakentaja. Siinä ei ole 
mitään poikkeusta ja ihan yhtä kauan 
kestääkin eli yleensä 2 - 4 kuukautta. Sen 
jälkeen voi sitten alkaa hommiin.

Leppäsen Petri korostaa, että Infran 
kanssa yhteistyö on ollut vaivatonta yli-
jäämämaiden osalta.

- Tämä on toiminut aika lailla hyvin 
ja Leppäsen Juha Infran rakentamispalve-
luista on sopinut suoraan monia asioita, 
niin ei ole aina tarvinnut olla siinä välis-
sä. Se on ollut sellaista mutkatonta toi-
mimista, mitä aina toivoisi näissä hom-
missa.

- Juhalla on sitä praktiikkaa touhuun 
ja aika hyvin se on pyöritellyt noita hom-
mia ja sopinut suoraan urakointikohtei-
den tuojien kanssa. Laskutus on valleissa 
sovittu toteuman perusteella. Se on toi-
minut hyvin ja notkeasti.

- Samoin allianssin suuntaan, aliura-
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koitsijoitahan niilläkin on kuten Infran-
kin työmailla, ja ne on sitten sopineet 
suoraan Leppäsen Juhan kanssa sitä käy-
tännön hommaa.

- Joskus ennen nämä meluvallit pe-
rustuivat siihen, kun kuunteli Keivaaran 
Torstin tai Mäkisen Jaskan juttuja, niin 
kaupunki aloitti mihinkä tykkäsi. Ny-
kyään suunnitelmatkin perustuu kau-
pungin meluntorjuntaselvitykseen eli so-
veltuviin kohteisiin, missä ei ole mitään 
kiistanalaisia asioita, kuten esimerkiksi 
luontoarvoja tai jotain. 

- Kohteita meluntorjuntasuunnitel-
massa on paljon enemmänkin, kuin mitä 
teetetään vallisuunnitelmia, mutta suu-
ressa osassa on esteenä esimerkiksi liito-
oravat, harvinaisempi kasvi tai muuten 
jollain tavalla hankala kohde asutuksesta 
tms. johtuen. 

- Esimerkiksi Valkamankatu, mihinkä 
meillä on maisematyölupa, niin se mo-
nesti menee tekovaiheessa vähän hanka-
laksi niille itse sen työmaan pyörittäjille, 
kun osa lähiasukkaista tulee sanomaan, 
ettei me olla tämmöistä haluttu ja sen 
naapuri onkin halunnut. Monta kertaa 
sieltä työmaalta tulee kysymystä, että mi-
täs nyt tehdään.

Leppäsen Petrin vastuulla vallihom-
missa on myös turvallisuuskoordinaatto-
rin tehtävät. 

- Valleissa olen koittanut katsoa pe-
rään turvallisuushommia, mutta onhan 
meille vahinkojakin sattunut. Ja sehän 
on huono, kun se lähtee aika kovaa ja 
korkealta, jos vaikka joku kivi pääsee kar-
kuun kuormasta taikka konekuskilta.

- Viime vuonna Hallilassa kävi just 
sillain, että se lähti sieltä korkean kasan 
päältä ja meni alla olevista aidoista läpi 
moottoritielle. Ihan hirveä säkä kävi, 
kun siinä meni iso auto eli se osui rekan 
nokkaan ja siitä meni helma sisään. Se 
korvattiin Infran vakuutuksista. Vallityö-
maissakin on riskinsä ja kun yleensä ol-
laan liikenneväylien varressa, niin ei niitä 
kiviä pääse karkuun.

Ratikalta 
ylijäämämaita 

Ratikka-allianssin työpäällikkö Mika Ar-
vosen mukaan ratikalla on ollut paljon 
yhteistoimintaa Infran kanssa. 

- On hyvä kaikkien kannalta, kun 
maita ei tarvitse ajaa turhan kaukaa ja 
säilöä välivarastoon tai maankaatopai-
koille. Ja erityisesti Leppäsen Juhan kans-
sa on yhteistyö ollut helppoa ja toiminut 

Ylhäällä Ruskon maanvastaanottopaikka, keskellä Sorsapuiston rakentamista, alhaalla Infran rot-
vallitehtaan käsityönäytteitä.
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enemmän kuin hyvin, kehaisee Arvonen.
- Ratikkaa on tehty 2017 alusta, mut-

ta ensimmäinen vuosi ajettiin Ruskon 
maankaatopaikalle. Silloin ei vielä ollut 
nykyisenkaltaista yhteistyötä. Kun Rusko 
tuli täyteen, me ajettiin vähän aikaa Leh-
tivuoreen ja jossain vaiheessa vuotta 2018 
yhteistyö alkoi Infran ja Juhan kanssa 
meluvallien osalta.

- Ensimmäinen meluvalli oli Atalas-
sa itäisen tukikohdan valli, mikä läh-
tee Orimuskadun rampilta kaupunkiin 
päin. Sitten Hallilassa, ysitien varteen ja 
Lahdesjärven ABC:n kohdalla, tehtiin 
meluvallia yhdessä keskuspuhdistamon 
kanssa. Ne oli ensimmäiset varsinaiset 
isommat yhdessä tehdyt meluvallit. Sit-
ten on tehty Suutalassa ratikan maille 
meluvalleja, Kangasalan suunnassa Oja-
la-Lamminrahkan äänivalli ja viimeisin 
on Multisillan Perkkoonkadun meluvalli, 
mitä täytetään tälläkin hetkellä.

- Nopeasti laskien 5-6 on yhdessä teh-
ty näitä aika isojakin äänivalleja tämän 
työn aikana.

- Sen lisäksi on ajettu sorakerroksia 
Juhalle eri paikkoihin eli esimerkiksi 
Koivistonkylän kentän tekoon, Kaupin 
urheilupuiston latujen pohjiin ja UKK-
instituutille on ajettu soria ja murskeita 
levitettäväksi kenttien ja kuntopolkujen 
pohjille. Siinä on liikuntatoimikin saanut 
vähän edukkaampia pohjia, kun yhteis-
toiminta on toiminut näinkin päin.

- Louheen kanssa ei olla kauheasti teh-
ty yhteistyötä. Se on melko haastavaa ja 
siinä ollaan oltu aika omatoimisia ja kä-
sitelty niitä hankkeena itse, eikä Infra ole 
siinä ollut juuri mukana. Mutta ylijäämä-
maan, kierrätyssorien ja kivimurskeitten 
kanssa on ollut tällaista toimintaa, kuvai-
lee Arvonen.

Kaupungin lippis 
päässä

Arvonen huomauttaa, että raha ei tässä 
toiminnassa liiku laisinkaan. 

- Meillä on semmoinen sopimus kau-
pungin kanssa, että nämä ovat niin kuin 
YYA-kohteita eli me ollaan toimitettu sitä 
tavaraa ja Tampereen kaupunki ottaa ne 
vastaan. 

- Monet vallithan ovat olleet sellaisia 
kohteita, että Infra on tuonut niihin pal-
jon enemmän tavaraa omilta työmailtaan. 
Vastavuoroisesti me on tuotu soria Juhan 
työmaille eli vaihdetaan vain palveluita 
talkoohommana molemmat.

- Meillä on aika vahvasti Tampereen 

kaupungin lippis allianssissa mukana, kun 
kaupunki on yhtenä osapuolena tässä mu-
kana. Se mahdollistaa sen pikkuisen ava-
rakatseisuuden tältäkin puolelta.

- Kyllä me varmaan ylijäämämaita on 
äänivalleihinkin ajettu joku 250.000 kuu-
tiota ja soria erilaisiin tarpeisiin ehkä noin 
15.000 kuutiota.

- Maksuton vastaanotto on tässä yksi 
oleellinen osa ja samalla periaatteella voi-
daan jatkaa ratikan kakkosvaihetta, mitä 
ykkösvaiheen pari kolme viimeistä vuotta 
on ollut.

- Yhteistyö Infran kanssa on toiminut 
älyttömän hyvin myös, kun Infra on tuo-
nut puut ratikkakatujen varsiin ja istutta-
nut kuten on sovittu. Ja onhan Infra ratik-
kahankkeelle toimittanut myös rotvallia.

Ilomäen Mika rotvallitehtaalta katsoo 
järjestelmistä, että 25.7.2018-15.10.2020 
välisenä aikana on ratikalle toimitettu 
3702,66 m reunakiveä.

- Saarisen Heikki Infran rakentamis-
palveluista oli varikolla silloin alkuun 
tekemässä yhden hulevesilinjan aliurak-
kana ja paikkatiedon porukat ovat olleet 
mukana rakentamassa kiintopisteverkkoa, 
tekemässä maaperätutkimuksia ja Drone-
kuvauksia sekä selvittämässä johtosiirtoja 
varten Tampereen veden vesihuollon si-
jaintia. 

Ratikan alkuvaiheen rakentamisessa 
hyödynnettiin paikkatiedon satelliittipai-
kannuksen tukiasemapalvelua koneohja-
uksessa.

- Myös Hammarin Anteron kanssa 
tehtiin Makkarajärvellä urakoita aivan 
vierekkäin hyvässä yhteisymmärryksessä. 

Hammarin Antero vahvistaa, että 
omaa urakkaa oli helppo tehdä allianssin 
urakan rinnalla. 

- Urakkarajat olivat selkeästi määritel-
ty ja ns. kriittiset pisteet sekä toisen ai-
kataulu huomioitiin omassa tekemisessä. 
Vuoropuhelua auttoi paljolti myös se, että 
työmaatoimistomme sijaitsi allianssin tau-
kotilojen yhteydessä.

- Tällaisessa isossa hankkeessa on hir-
veän tärkeätä, että yhteistyötä pystytään 
tekemään sujuvasti, kaikkihan siitä hyöty-
vät, kiteyttää Mika Arvonen.  

Puhdistamolta louheita 
kentille

Putulan Kalle toimii kaupungin konsultti-
na kuljetusten osalta puhdistamon raken-
tamisurakassa. 

- Kuljetettavasta ei ole ollut pulaa, nau-
rahtaa Putula. LOU2-urakka eli louhinta 

kakkosurakka alkoi viime joulukuussa. 
Sitä ennen oli LOU1-urakka ja silloin 
ajettiin jonkin verran Infran urakoimiin 
kohteisiin eli silloin tehtiin pesäpallos-
tadionin pohjat Kauppiin ja korotettiin 
Sorsapuiston kenttää. Kakkosurakasta 
tuli myös Kauppiin pallokenttä ykköselle, 
mikä on heti se ensimmäinen, kun tullaan 
alueelle. 

- Se on hyvä, että tällaisille määrille on 
kohde. Tai kohde, Vaitinaro, on tiedossa, 
mutta lupaa ei vielä ole - siihen nämä me-
nisi kaikki. 

- Kerrankin on tehty resurssiviisasta 
ajattelua ja suunnittelua, että viedään suo-
raan Hiedanrannan välivarastointiin, kun 
järveen ei saa ajaa. Kaikista taloudellisinta 
ja ekologisinta on se, kun kaikki hyödyn-
nettävä materiaali saadaan suoraan tule-
vaan käyttöön. 

Putula kaivaa tiedostoistaan Infralle 
otettuja määriä: Kaupin pesäpallokentäl-
le ajettiin puhdistamotyömaalta LOU1 
-urakassa noin 11.000 kiintokuutiota, 
Sorsapuiston kentän pohjalle n. 5.700, 
Loukkaankadun meluvallin pohjien vah-
vistukseen lähes 1.900 ja Kaupin jalkapal-
lokentälle LOU2 -urakassa reilut 3.300 
kiintokuutiota louhetta.

- Pääasiassa yhteistyö Infran kanssa on 
ollut näitä louheita ja Leppäsen Juhan 
kanssa olen niitä tehnyt ja tosi hyvin on 
mennyt. Ollaan Juhan kanssa samalla aal-
topituudella ja hommat toimii. 

- Keskuspuhdistamoa tehdään vielä, 
mutta louhinnat pitäisi olla ensi vuoden 
aikana tehtynä. Sen jälkeen puhdistamol-
la alkaa rakennusurakat. Ensi kesänä on 
varmaan jo itse puhdistamotila tehtynä, 
siirtoviemäri jatkuu ja tulee kiveä, mutta 
sitten ruvetaan rakentamaan varsinaista 
puhdistamoa sinne valmiiseen luolaan.

- Ensi kesään saakka louhetta on tulos-
sa reilusti. Nykyinen viikkotahti on sellai-
nen 13.000 kiintokuutiota.

- Se louhe mitä tunnelista nyt tulee, on 
aika pientä ja se on hyvää rakentamiseen. 
Sitä on käytettykin kentänpohjiin, kun 
siellä ei ole sellaisia vaikeasti käsiteltäviä 
isoja kappaleita. Esimerkiksi kun Kaupis-
sa tehtiin pesäpallokentän pohjaa, se meni 
suoraan siihen eli ei tarvinnut tehdä mi-
tään. 

- Näin tamperelaisena seurasin tyyty-
väisenä aikanaan myös sitä, kun rantatun-
nelin työmaalta vietiin kiviainesta Ranta-
Tampellan täyttöön, se oli tosi lähellä. 
Tampereella on muutenkin hyvällä tasolla 
maanalainen rakentaminen, kiteyttää Kal-
le Putula.
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Sorsapuisto täyttyy 
kohta luistelijoista

- Parhaillaan kytketään sähköjä muunta-
mosta ja seuraavaksi ne varmaan rupea-
vat pyörittämään litkuja koneistossa, että 
saadaan ilmat pois, arvelee kentän raken-
tamista vetänyt Juha Leppänen.

Ammoniakkia on juuri tullut rekalli-
nen ja sen tuoksu leijailee ilmassa. Ken-
tän alla odottaa 150 kilometriä pitkä 
putkisto. Jäähdytyskoneisto on massii-
visen kokoinen ja kopin katolla on iso 
lauhdutinkennosto.

- Se tuotiin kahdessa kymmenen ton-
nia painavassa kontissa, joista on yksi sei-
nä puuttunut. Ne on tehtaalla kalustettu 
valmiiksi ja vaan liitetään täällä yhteen. 

- Samanlaisia nämä kaikki on periaat-
teeltaan, tässä on ammoniakkia, mutta 
nykyään on hiilidioksidikoneitakin ja 
voihan se olla suolavettäkin, kertoo Lep-
pänen.

- Näissä on automatiikka eli jos tulee 
kovat pakkaset, niin se pitäisi lyödä ko-
neet stoppiin. Tietokoneella näitä ohja-
taan, ei tässä kukaan vieressä enää käy. 
Tämä on Suomen Tekojää Oy:llä kaksi 
vuotta ja ne ajaa sitä Parkanosta.

Siukon Wille kertoo, että Infran as-
falttiasemankin diagnostiikka hoidettiin 
aikoinaan Paimiosta. 

- Muistaakseni sinne vedettiin ihan 
sen takia piuhat, mutta niistä ajoistahan 
on mobiiliverkot kehittyneet huomatta-
vasti.

Wille katsoo kentän asfalttipintaa ja 
toteaa sen olevan suora. Leppänen kertoo 
Kantolan sanoneen sen olevan vino. 

- Mutta tasaisen vino, nauraa Siuko. 
Kyllä takymetri hyvä peli on.

Leppänen esittelee rinteessä olevia 
näyttäviä kivipenkkejä.

- Sentteri teki kivityöt ja VRJ sauma-
ukset, takakiven ja laudat. Penkit tehtiin 
kahdessa osassa, kun kiviä ei saatu kerras-
ta. Niiden eteen tulee vielä tekonurmi-
matto.

- Ei tämän tekeminen kauheasti eroa 
kenttälämmityksestä, mutta onhan se 
aina vaihtelua.

Valot näyttävät vähän pieniltä ja Lep-
pänen selittää, että niissä on varausta 
isommille valoille, esimerkiksi jos TV tai 
joku muu tarvitsee. Peruskäyttöön ei voi 
mitään kauheita kynttilöitä laittaa ympä-
ristönkään takia.

- Molemmat päädyt on ratikan ja 

Infran maita, louheet on puhdistamon 
ja murskeet on tehty Kaupissa ja ne on 
kanssa puhdistamolta. Painopenkasta 
puolet ajettiin Tesoman kenttään ja puo-
let on tässä toisella puolella kaukalon alu-
eella.

- Sorsapuisto on mitoitettu niin, että 
se pysyy vielä +5 asteessa jäässä.  

- Vielä höyläys ja päällystellään noita 
edustoja, että pääsee hoitokoneella, VRJ 
saa oman osuutensa valmiiksi ja pariin 
lamppuun tulee vielä adapterit, niin 
marraskuun alkuun pitäisi olla valmista, 
kuten alun perinkin sovittiinkin, sanoo 
työmaapäällikkö Juha Leppänen. 

Tekojääradan ja kaukalon sekä kesä-
välineistön kustannusarvio on lähemmäs 
kolme miljoonaa. Tekojäärata on lajinsa 
ensimmäinen Tampereella ja siinä voi pe-
rusluistelun lisäksi harrastaa esim. pika-
luistelua ja jääpalloa. Kesälle on uumoiltu 
koripallokenttää, ulkokuntoilulaitteita, 
katulätkää, beach volley -kenttää ja pin-
gispöytiä. Siukon Wille ehdottaa Infran 
rusettiluisteluiltaa.

Jyrki Ristilä

Infran työmaapäällikkö Juha Leppänen ja yksikönpäällikkö Wille Siuko piipahtivat ihmettelemässä Sorsapuiston kentän jäähdytyskoneistoa.



 Infralainen 9

Sorsuun tehtiin massiivinen ja näyttävä katsomo kivestä ja puusta. Urakoitsijoina olivat Sentteri ja VRJ. Eteen asennetaan vielä tekonurmimatto. 

Leppäsen Juha on tottunut kenttien rakentaja - aikataulussa pysyttiin jälleen kerran. Asfalttipinnan alla kiemurtelee 150 km putkistoa odottamassa 
jäähdytysnesteitä uumeniinsa. Kohta pitäisi päästä luistelemaan.  
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LAJITTELU LISÄÄ UUSIOMATERIAALIA 
JA VÄHENTÄÄ SEKAJÄTETTÄ

Suomen jätelaki on uudistumassa. Lain muutoksen tarve joh-
tuu EU:n jäsenmailleen asettamista tavoitteista kierrätyksen 
lisäämiseksi. Jäsenmaiden tulee pyrkiä 55 % kierrätysastee-
seen vuoteen 2025 mennessä. Kierrätysastetavoitteet tulevat 
nousemaan edelleen 60 prosenttiin vuonna 2030 ja 65 pro-
senttiin vuonna 2035.

energiana. Jos hyödyntäminen ei ole 
mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 
Vielä aivan viime vuosikymmeniin asti 
on jätettä ajettu kaatopaikan penkkaan 
Tampereellakin. Enää se ei ole käytössä 
oleva ratkaisu.

Ekotukihenkilöt 
neuvovat tarvittaessa

Tampereen Infra Oy:n toiminnastakin 
syntyy jätettä monessa eri paikassa ja 
toiminnan tilanteessa. Jäteasioita selvitet-
tiin hiljattain erityisesti kunnossapidon 
yksiköissä ja voitiin todeta ongelmien 
ja niiden ratkaisujen monimuotoisuus. 
Jätteitä syntyy Infran sopimuksiin liit-
tyvien töiden tekemisestä: Ilman tarvik-
keita, suojavarusteita ja työvälineitä ei 
voida toimia ja kun tavaraa hankitaan, 

joudutaan se vastaanottamaan lähes aina 
jollakin tavoin pakattuna. Tyypillinen 
jäte työpisteillä onkin pakkausjäte, kuten 
esimerkiksi pahvilaatikko, muovipussi, 
purkki, pullo tai kanisteri. Kun printte-
ristä loppuu muste tai maalipurkki tyhje-
nee, muuttuu säiliö tai purkki tarpeetto-
maksi. Jätteiden oikeaa käsittelyä varten 
tarvitaan ennen kaikkea vastuullisuutta 
koko henkilökunnalta, mutta myös osaa-
mista ja tietoa jätteiden asianmukaisista 
käsittelytavoista ja toimitusosoitteista. 
Infrassa toimii kattava ekotukihenkilöi-
den verkosto, joka koostuu vapaaehtoi-
sista, oman toimen ohella ympäristöasioi-
hin huomiota kiinnittävistä infralaisista, 
jotka tarvittaessa neuvovat työkavereita 
myös jäteasioissa.

Omat paikat eri jätteille

Tampereen Infran kunnossapidossa se-
kajätettä varten on useimmissa toimipai-
koissa numeroidut ja lukoilla varustetut 
syväkeräysastiat. Astioissa on anturit, 
joilla Pirkanmaan Jätehuolto Oy tarkkai-
lee täyttöastetta ja tekee tyhjennykset tar-
peen mukaan. Sekajätettä kerätään myös 
maan pinnalla oleviin Luovia-astioihin.

Sekajätettä ovat mm. yleisöroskiksien 

Voimassaolevaan jätelakiin on sisäl-
lytetty ns. etusijajärjestys, jonka 

mukaan toimijoiden on ensisijaisesti 
vähennettävä syntyvän jätteen määrää 
ja haitallisuutta. Lain kahdeksanteen 
pykälään sisällytetty ajatus on mainio, 
jos sitä onnistuttaisiin täydellisesti nou-
dattamaan, syntyisi jätettä vain pieniä 
määriä, eivätkä nekään pikku roskat olisi 
ollenkaan vaarallisia. Lainlaatija on kui-
tenkin ollut realisti. Seuraavaksi samassa 
lainkohdassa ohjeistetaan vallitsevaa ti-
lannetta, jossa jätettä kuitenkin syntyy. 
Sen tahon, jonka toiminnasta jätteet ovat 
peräisin, eli jätteen haltijan on ensisijai-
sesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä 
varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. 
Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen 
haltijan on hyödynnettävä jäte muulla 
tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen 

Tamperelaiset sukellusseurat järjestivät siivoustalkoot Ratinan suvannossa...eikä turhaan.
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sisältö, maastosta kerätyt roskat, erilaiset 
muovit ja tyhjentyneet muoviset maali - 
ja kemikaaliastiat. Koirankakkapussitkin 
ovat sekajätettä, kokeilussa tosin on bio-
hajoaviakin pusseja, jotka oikeuttaisivat 
lajittelemaan kakkapussukat biojätteeksi. 
Itäisessä tukikohdassa on sekajätteen ke-
räysastia. Viinikankadun tukikohdassa 
on korkea sekajätelava, jonne kerätään 
isompaa sekajätettä, huonekaluja, patjo-
ja, muovisia ämpäreitä ym. Hatanpäällä 
sairaalan piha- ja roskisjätteet kerätään 
sairaalan jätekatoksen pakkuriin ja puis-
ton roskat Molokiin. Pienempien tuki-
kohtien sekajätteet viedään Viinikanka-
dulle tai Itäiseen tukikohtaan.

Vaarallisina jätteinä viedään mm. lois-
teputkia, akkuja, paristoja, sähkökojeita, 
maaleja, kemikaaleja ja öljyjä jäteasemalle 
Viinikankatu 46:en tai Tarastenjärvelle. 
Vaarallisia kemikaaleja säilytetään Ui-
malankadulla lukitussa kaapissa. Arbo-
retumin kasvinsuojeluaineet säilytetään 
puutarhan kemikaalikaapissa Viinikan-
kadulla. Pilaantuneet maat viedään Taras-
tenjärvelle Varma -vastaanottopisteeseen, 
joka on tarkoitettu vaaralliselle jätteelle.

Kyllästetty puu on myös vaarallista 
jätettä, sitä kerätään Itäisessä tukikohdas-
sa eri yksiköiden yhteiselle lavalle, joka 
tyhjennetään Tarastenjärven Varma -pis-
teelle. Myös puhdas puu kerätään Itäises-

sä tukikohdassa lavalle, usein se menee 
omaan hyötykäyttöön. 

Metalliromu kerätään Viinikankadulla 
ja Itäisessä tukikohdassa omille kuorma-
lavoilleen, joita Infran eri yksiköt käyttä-
vät yhdessä. Metalliromua (ml. valurau-
ta) viedään Rautasoinille ja Kuusakoski 
Oy:lle. Kartonki, lasi ja pienmetalli ke-
rätään ensin tukikohtiin ja viedään sitten 
pakettiautolla keräyspisteisiin. Samoin 
jäteasemalle ja Viinikankadulle menevät 
jätteet. 

Biojätettä kerätään eri tukikohdissa 
ja toimipaikoissa ja ne viedään lähim-
piin keräyspisteisiin pieninä erinä. Hy-
lätyt polkupyörät viedään Sorinkadun 
löytötavaratoimistoon ja pyöränromut 
metallilavalle. Romuautoihin katutila-
valvonta laittaa siirtokehotuksen ja 1-2 
viikon kuluttua ne viedään Tarastenjär-
velle. Hylätyt veneet kuljettaa pois Infran 
urakoitsija Pajapekka Oy ja aikanaan ne 
myydään eniten tarjoaville, ellei omista-
jaa ole löytynyt. Septitankit ja bajamajat, 
joita on taukotiloissa, tyhjentää Tampe-
reen Veden imuauto.

Luonnostakin tulee 
jätettä

Hengästyttävä jätteiden kohtalonlista 
jatkuu orgaanisempana, luonnostakin 

tulee jätteeksi luokiteltavaa materiaalia 
kunnossapitotöiden ja ihan normaalin 
vuodenkierronkin seurauksena. Puiden 
lehtiä on ollut tapana viedä syksyllä pai-
numaan kasaan Kirkkosuolle ja sieltä seu-
raavana vuonna Tarastenjärvelle mullan 
valmistuksen raaka-aineeksi. Kirkkosuon 
välivarastointi on nyt lopetettu, jatkossa 
lehdet viedään suoraan Tarastenjärvelle.

Risut, joita kertyy erityisesti metsän-
hoidon toiminnoista, kerätään haketet-
taviksi Infran yhteisiin keräyspaikkoihin. 
Paikkoja on Nekalassa Iidesjärven länsi-
päässä, Raholan puhdistamon takana ja 
toistaiseksi vielä Haukiluomassa.

Harjausjäte ja kerätty katusepeli sekä 
kunnossapidon kaivumaat viedään kau-
pungin maankaatopaikalle Juhansuolle 
Myllypuroon. Betoni ja tiili viedään Ta-
rastenjärvelle, Rudus Oy:lle tai Delete 
Oy:lle Ruskoon.

Jäteasfaltti välivarastoidaan Viini-
kankadulla ja viedään täysinä kuormina 
NCC:lle Myllypuroon. Löytyneet hylky-
renkaat viedään Euromasterille Lakalai-
vaan. Laittomat kaatopaikat joutomailla 
ja metsissä päätyvät Tarastenjärvelle.

Orimuskadulla lajittelu 
on pitkällä

Kiinteistöjätteen keräys on järjestetty 
isommissa tukikohdissa Viinikankadul-
la ja Orimuskadulla. Orimuskadulla 
Itäisessä tukikohdassa lajittelu on viety 
esimerkillisen pitkälle: Sekajäte, biojäte, 
paperi, turvapaperi, kartonki, metalli, 
kierrätettävät muovipakkaukset, lasi ja 
paristot kootaan erikseen.

Kuten jätelakiinkin on kirjattu, tär-
keintä on siis jätteiden syntymisen vält-
täminen. Yhtä tärkeää on kuitenkin kä-
sitellä asianmukaisesti ne jätteet, joiden 
syntymistä ei voida estää - ja valitettavasti 
jätettä syntyy Tampereen Infrankin toi-
minnasta. Hyvän lajittelun avulla voi-
daan saada aikaan mahdollisimman pal-
jon uusiomateriaalia ja mahdollisimman 
vähän sekajätettä. Tampereella tosin seka-
jätekin tuottaa energiaa Tammervoiman 
polttolaitoksessa. 

Kuitenkin, kun lajittelu hoidetaan oi-
kein, voidaan jäte hyötykäyttää uusioma-
teriaalina jossakin muualla. Kierrätyksen 
maailmassa toisen jäte on toisen mate-
riaalia, josta voidaan jalostaa jopa uusia 
tuotteita. Kiertotaloutta parhaimmillaan!

Tommi Granholm



12 Infralainen 

Mäkisen Kimmo kaupunkiympäristön viheralueet ja hule-
vedet -yksiköstä sekä Katajiston Pentti ja Vuorilammen Heli 
Infrasta piipahtivat tarkastuskäynnillä muutamalla hulevesi-
altaalla. Tampereella on lähes 50 hulevesiallasta ja tällä kertaa 
kohteiksi valikoituivat Aakkula, Mäyränmäki ja Vuoreksen 
keskuspuisto. 

Aakkulassa

Mäkisen Kimmo esittelee Aakkulan lu-
menkaatopaikalla sijaitsevaa monivai-
heista hulevesiallasta.  

- Täällä on esiselkeytys ja ura, johon 
hienon aineksen pitäisi jäädä sekä pato-
rakenne ja salaojat, joitten kautta imey-
tetään ja lisäksi ylivuoto, jonka kautta 
liika vesi lähtee pois. 

- Tämä on ihan tekninen ratkaisu, 
mutta Vuoreksessa on esteettisyys ja 
viihtyvyys mukana hulevesien rakennel-
missa. Kaikkien perimmäinen tarkoitus 
on, että hulevedet menisivät puhtaampi-

na vesistöihin.
Ryhmä tarkastelee patorakennetta, 

jota pitäisi vähän korjata.
- Täytyy miettiä myös huoltotiet näil-

le paikoille, nykyään se jo otetaan pa-
remmin huomioon suunnitelmissa.

Mäkinen kertoo tulleensa kolmisen 
vuotta sitten suunnittelupuolelta näihin 
hommiin.

- Ajatuksena oli tulla tekemään suun-
nitelmia hulevesijärjestelmiin, mutta 
sitten näimme huleyksikössä tarpeen 
muuttaa minun työnkuvaa ja jättää suo-
ranaiset suunnitelmien laatimiset kon-
sulttien tehtäväksi. Näitten altaiden ja 

HULEVESIKIERROKSELLA

verkoston kunnossapidon hallintaan ja 
tilaamiseen kuuluu yksi osa työtehtävis-
täni. Uusien altaiden ja verkoston suun-
nitelmavaiheessa olen mukana teknisten 
ratkaisujen osalta ja itse myös tilaan ra-
kennussuunnitelmia, jotka sitten raken-
nuttajat toteuttavat. 

- Luulin tietäväni kaiken hulevesistä, 
mutta toisin kävi. Koko ajan tulee kaik-
kea uutta. Kuntalaisten ja suunnittelija-
konsulttien asiakaspalvelu on myös yksi 
osa tämän päivän työtä: Tiedustellaan 
huleveden viivytyksistä, imeytyksistä ja 
purkumahdollisuuksista.

- Meitä on kolme, Tampereen kau-
pungin kaupunkiympäristön viheralueet 
ja hulevesiyksikössä, jotka työskentelevät 
asian parissa: Maria Åkerman, Heinosen 
Pekka ja minä. Maria on vesihuoltoin-
sinööri ja Pekka on erikoissuunnittelija 
kuten minäkin.

- Marialle kuuluu mm. viranomaisten 
edellyttämä hulevesijärjestelmiin liittyvä 
seurannan tilaaminen eli luontoarvot, 
virtaamat ja laatu; vesihuollon toiminta-
alueiden valmistelu ja vesihuollon kehit-
tämissuunnitelman päivittäminen.

Mäkisen Kimmo ja Vuorilammen Heli pääsivät poseeraamaan valokuvaaja-työpäällikkö Pentti Katajistolle Aakkulan hulevesialtaassa. 
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- Pekka tekee mm. kaavoitushankkei-
den huleveden hallinnan ohjausta, va-
hingonkorvaushakemusten lausumista 
ja OAS-vaiheen hulevesiselvitystarpeen 
lausumista sekä laatii huleveden hallin-
tajärjestelmän investointiohjelmaa. 

- Minulle kuuluu mm. hulevesiver-
koston toteutussuunnittelun ohjaus ja 
suunnitteluttaminen, hulevesiongelmi-
en käsittely ja parannustoimenpiteiden 
suunnitteluttaminen, lausunnot Tampe-
reen Vedelle rajakohdista ja hulevesivie-
märöinnin investointien yhteensovitta-
minen johtoyhtiöiden kanssa.

- Sitten meillä on EU-hanke, jossa on 
projektisuunnittelija Salla Leppänen ja 
projektipäällikkö Maarit Särkilahti. He 
kuuluvat myös viheralueet ja hulevedet 
-yksikköön, mutta palkat tulee EU:sta.  

Viheralueet ja hulevedet -yksikkö pe-
rustettiin 2018, mutta neuvoteltiin jo 
2016, kun laki antoi mahdollisuuden 
alkaa periä maksua hulevesistä. Tampe-
reen malli on sellainen, että hallinta ja 
kustannukset suoritetaan kaupungin 
puolesta. 

- Toimintaa on pyöritetty nyt kolme 
vuotta ja kehitettäviä hankkeita on pal-
jon, joten työsarkaa kyllä riittää. Net-

tisivuillakin on paljon päivitystarpeita 
odottamassa. Tarkoitus on saada nekin 
kuntoon, jotta maallikotkin ymmärtäi-
sivät enemmän näiden tarkoituksesta ja 
kustannuksesta, toteaa Mäkinen.

Porukka kävelee hieman Vuohenojal-
le päin ja saapuu altaalle, jonka pohjalle 
on kalojen kutua varten asennettu pyö-
reitä kiviä. Se on kuitenkin nyt muo-
dostunut sakkapesälliseksi altaaksi, jon-
ka siistimistä on harkittava. Haasteena 
on miettiä millä menetelmällä ja millä 
kalustolla liete saadaan poistettua. Mä-
kinen kertoo nähneensä viime keväänä 
samassa ojassa mäkkärin kohdalla ison 
ravun.

- Imuautolla varmaan otettava, mutta 
vaikea tätä on huoltaa. Tähän olisi pi-
tänyt tehdä jonkinlainen ramppi, jotta 
tähän pääsisi ihan viereen.

- Jos jollakin urakoitsijalla on vehkeet 
tällaiseen, niin myös hinnat on kovat, 
jopa kymmeniä tuhansia. 

Vierestä löytyy myös vajoama, jonka 
korjaaminen mietityttää ryhmää. 

- Nyt on opittu sen verran, että kun 
tilataan suunnitelma, niin tilataan sa-
malla myös kunnossapitosuunnitelma.

Mäyränmäessä
Mäyränmäen päiväkodin läheisyydessä 
olevan Hupakankorvenpuiston huleve-
sialtaan ympärillä rehottaa runsaasti kas-
villisuutta. Osa on luontaista kosteikko-
kasvillisuutta, kuten osmankäämiä, joka 

Mäkinen ja Vuorilampi ihmettelevät vajoamaa.

Hupakankorvenpuiston hulevesialtaalla on myös luontoarvoa
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sitoo tehokkaasti typpeä vedestä, eikä 
sitä ole tarkoituskaan poistaa. Hupa-
kankorvenpuistossa on kolme laskeutus-
allasta, joiden avulla vedestä poistetaan 
kiinto- ja haitta-aineita ennen vesien 
kulkeutumista Hupakankorpeen ja Koi-
pijärveen.

- Täällä on hurjat työmaat odotta-
massa, tämäkin on raivauslistalla, il-
moittaa Vuorilampi. 

- Hoitoon kuuluu luiskien niitto ve-
sirajaan asti ja niittojätteen paikoilleen 
jättäminen. Täytyisi varmaan mennä 
muutama vuosi peräjälkeen, tämä kas-
villisuus nousee metrinkin vuodessa.

Mäkinen lisää, että tulevaisuudessa 
on mietittävä millä aikavälillä pohjia vä-
hän pöyhitään, kun lietettä kertyy niin 
paljon ja se on jossain vaiheessa poistet-
tava.

- Tämähän on hyvää luontoympäris-
töä ja uusissa altaissa on jo istutussuun-
nitelmatkin vesikasveille. Onhan se visu-
aalisestikin nätimmän näköinen, kun on 
jotain kiviä ja kasveja.

Vuorilammen Heli miettii, että voisi 

olla hyvä, jos joku tekisi opinnäytetyön 
altaiden ympäristön eliöstöstä. Katajis-
ton Pentti jatkaa, että varmaan tämä tuo 
hyttysiä ja muita, mutta luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta se on hyvin 
tärkeä asia.

- Nämä on monesti vähän niin kuin 
salaisiakin paikkoja, eikä näistä välttä-
mättä tiedä edes paikalliset. Sitten kun 
reunat putsataan, niin tulee paremmin 
näkyviin ja tietoon, että tässä on hule-
vesiallas. Nyt tämä ei näy ollenkaan lä-
himaastoon. Silloin kun rakennettiin, 
louhe oikein loisti sieltä.

Keskuspuiston altaalla

Mäkisen Kimmo johdattaa ryhmää Kes-
kuspuiston hulevesiuoman vartta pitkin 
altaalle ja ihastelee ojien kirkasta vettä. 
Uomaan on istutettu mm. rantakukkaa, 
rantatädykettä, siniheinää ja kääpiöpa-
juja, jotka hidastavat virtaamia ja sitovat 
ravinteita vedestä. Tähänkin uomaan on 
levinnyt runsaasti osmankäämiä veden 
typpeä sitomaan. Uoma on rakennettu 

mutkittelevaksi ja sinne on tehty poh-
japatoja ja tuotu isoja kiviä virtaamien 
tasaamiseksi ja eroosion vähentämiseksi.

Polun varressa olevassa pölyttäjäseu-
rantataulussa kannustetaan osallistu-
maan pölyttäjäseurantaan iNaturalist-
sovelluksen avulla. Kaupunki tukee 
pölyttäjien mahdollisuuksia muuttuvas-
sa ympäristössä mm. suosimalla huleve-
siratkaisujen yhteydessä niittyjä ja koti-
maisia kasvilajeja.

- Allas on kuin järvi, jonka toinen 
puoli on niitetty ja toinen puoli on luon-
nonmukaisena. Vaikka tämä näyttää 
vähän autiolta, niin taitaa olla valtakun-
nallisestikin hienoimpia hulevesialtaita. 

- Yhteistyö on sujunut Infran kanssa 
hyvin, nyt kun löytyi oikeat yhteyshen-
kilöt eli Heli ja Pentti. Työ hulevesien 
kanssa on ikuista ja ojakeikkojakin var-
maan riittää jatkossa, summaa Mäkinen. 

Jyrki Ristilä

Paikallinen sorsa käväisi kehumassa Vuoreksen Keskuspuiston hulevesiallasta Infran ja kaupungin edustajille.
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Tietoa hulevesistä

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vas-
taavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Huleve-
siin luetaan myös perustusten kuivatusvedet.

Kaupungeissa suuri osa maa-alasta on vettä läpäisemätöntä pin-
taa kuten kattoja ja asfalttia. Mitä tiiviimmin alue on rakennettu 
ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on vettä läpäise-
mätöntä, sitä enemmän ja nopeammin pintavaluntaa muodostuu. 
Perinteisesti hulevedet on johdettu hulevesiviemäreissä tai ojissa lä-
himpiin vesistöihin tai maastoon. Tulvahaittojen pienentämiseksi 
ja hulevesien laadun parantamiseksi hulevesiä paikoin viivytetään 
hulevesialtaissa ja kosteikoissa. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä 
sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden yleistyessä 
hulevesien hallintarakenteiden merkitys kasvaa.

Hulevesimaksua peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaiku-
tusalueelta, johon kuuluvat asemakaava-alueet. Hulevesijärjestel-
mä koostuu hulevesiviemäreiden lisäksi rummuista, avo-ojista, hu-
levesikaivoista sekä erilaisista hulevesien hallintaratkaisuista kuten 
painanteista, viivytysaltaista, kosteikoista - ja suodatusratkaisuista. 
Kunnan hulevesimaksulla kerätään kunnalle hulevesien hallinnas-
ta aiheutuvat kulut.

Valtuusto päätti 13.11.2017, että kaupunki ottaa käyttöön 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen julkisoikeudellisen huleve-
simaksun ja että yhdyskuntalautakunta hyväksyy hulevesitaksan. 
Samalla valtuusto päätti, että kaupunki vastaa asemakaava-alu-
eella hulevesien hallinnan kokonaisuudesta 1.1.2018 alkaen. Pää-
töksen myötä Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelu-
alue toteuttaa hulevesiviemäröinnin järjestämistä Tampereen Vesi 
Liikelaitoksen sijasta.

Hulevesi on pääasiallisesti puhdasta luonnonvettä, ja likaantuu 
vasta kun siihen sekoittuu lika-aineita pinnoilta ja maaperästä. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne, ikääntyvä hulevesiverkosto, tulvareit-
tien riittämättömyys ja ilmastonmuutos ovat hulevesien hallinnan 
suurimpia haasteita. Maankäytön muutokset merkitsevät usein vet-
tä läpäisemättömien pintojen lisääntymistä, minkä vuoksi yhä suu-
rempi osa vesisateesta johtuu nopeasti sadevesiviemäreihin ja niistä 
vesistöihin. Entistä nopeampi virtaus johtaa vesimäärien äärevöity-
miseen, tulvahaittoihin, eroosioon, hulevesien pintavesiä likaavan 
vaikutuksen suurenemiseen sekä maan pinnan painumiseen maan 
vesitaseen muuttuessa. Näitä muutoksia voidaan ennaltaehkäistä ja 
kompensoida huleveden hallinnalla, millä tarkoitetaan hulevesien 
muodostumisen vähentämistä, virtaamien pienentämistä sekä hu-
levesien viivyttämistä ja imeyttämistä. Muuttuvat olosuhteet ovat 
tuoneet mukanaan uusia vaatimuksia hulevesien hallintaan, vesis-
töjen ja pohjavesien suojeluun. Tampereen kantakaupungin huleve-
siohjelmassa on kuvattu keinoja, joilla hulevesiä saadaan hallittua. 
Huleveden hallintaan pyritään ensi sijassa luontoa mukailevilla 
keinoilla. Varsinkin uusia alueita suunniteltaessa hulevesien syntyä 
voidaan ehkäistä esimerkiksi imeyttämällä ne maastoon jo synty-
paikoillaan. Hulevesien viivytysaltaista, uomista ja kosteikoista ym. 
voidaan suunnitella myös viihtyisiä viheralueita ja maisemia.

Hulevesiohjelma on tehty tukemaan hulevesiin liittyvää päätök-
sentekoa, ympäristönsuojelua, maankäytön suunnittelua ja raken-
tamista kestävällä tavalla. Keskeisenä periaatteena on myös kustan-
nusten säästö luonnonmukaisten hulevesienhallinnan menetelmien 
hyödyntämisen ja tulvareittien varmistamisen sekä näiden kautta 
tulvavahinkojen ennaltaehkäisyn avulla. Tavoitteena on hyödyn-
tää hulevesiä näkyvillä, luonnollisilla, viihtyisillä ja turvallisilla 
ratkaisuilla. 

Hulevesien hallintaa koskevat mm. maankäyttö- ja rakennusla-
ki (MRL), vesihuoltolaki (VHL), vesilaki (VL), laki tulvariskien 
hallinnasta (TulvaL), vesienhoitolaki (VHJL) ja ympäristönsuoje-
lulaki (YSL).

Soukonvuorentien oja
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Hulevesien käsittelyn yleiset periaatteet 

1. Ehkäistään hulevesien syntyä eli pyritään vähentämään pintava-
lunnan muodostumista läpäisemättömien pintojen minimoinnilla.
2. Hulevedet hyödynnetään syntypaikallaan mm. imeytyksen, sade-
puutarhojen ja kasteluveden keräyksen avulla. 
3. Hulevesiä puhdistetaan syntypaikallaan esim. kosteikoilla ja bio-
pidätysaltailla sekä biopidätyspainanteilla. 
4. Hulevedet viivytetään syntypaikallaan ja johdetaan pois hal-
litusti esim. lammen, kosteikon, altaan tai maanalaisen teknisen 
viivytysrakenteen avulla. Rakenteita voidaan sijoittaa myös useita 
peräkkäin ja rakenne voi toimia samalla myös kiintoaineen las-
keutusaltaana. 
5. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan viivyttävällä järjestel-
mällä, kuten viherpainanteilla tai monimuotoisissa kasvillisuutta 
sisältävissä mutkittelevissa puroissa ja ojissa. 
6. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemäreissä 
viivytysalueille, kuten kosteikkoihin, laskeutusaltaisiin tai huleve-
situlva-alueille, ennen vesistöön johtamista. 
7. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiputkistossa 
vastaanottavaan vesistöön, mikäli hulevedet ovat riittävän hyvä-
laatuisia ja purkuvesistö kestää lisääntyvän virtaaman. Tarvittaes-
sa rakennetaan hiekanerotus ja/tai öljynerotus. 

Hulevesien hallinta Tampereen kaupungin organisaatiossa

• Hulevesien hallintaan osallistuu useita eri yksikköjä kaupunki-
ympäristön palvelualueella (mm. kiinteistöjen neuvonta ja valvon-
ta, suunnitteluttaminen, suunnittelun ohjaus, omaisuuden hallin-
ta, rakennuttaminen)
• Hulevesiviemärit siirtyivät Tampereen Vesi liikelaitokselta kau-
punkiympäristön palvelualueelle. Tampereen Vedeltä ja Tampereen 

Uomaan on tehty pohjapatoja ja tuotu isoja kiviä virtaamien tasaamisek-
si ja eroosion vähentämiseksi.
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Infralta hankitaan palvelusopimukseen perustuen hulevesiviemä-
röintiin liittyviä palveluita
• Viheralueet ja hulevedet -yksikkö perustettiin kaupungin organi-
saatiouudistuksen yhteydessä v. 2017 
• Viheralueet ja hulevedet -yksikössä hoidetaan keskeisiä MRL:n 
mukaisia tehtäviä, kuten esim. huleveden ongelmakohteiden rat-
kaisut, investointien suunnittelu, strateginen suunnittelu, asian-
tuntija-apu eri yksiköille
• Huleveden hallinnan onnistumisessa keskeistä on yhteistyö eri 
yksiköiden välillä.

Hulevesien hallinnan prosessi maankäytön suunnittelusta 
toteutukseen

• OAS-vaiheessa hulevesisuunnitelman tarpeellisuuden arvioivat 
hulevesiasiantuntijat
• Hulevesisuunnitelma laaditaan lähes jokaisen maankäytön suun-
nitelman yhteyteen
• Haasteena kaavat, joissa varsin valmiita visioita jo OAS-vai-
heessa, jolloin kaava-alueen luontevimmat huleveden hallintaan 
käytettävissä olevat alueet saattavat olla jo suunniteltujen raken-
nusmassojen alla
• Kaavan suunnitteluasiakirjojen yhteydessä yhdyskuntalautakunta 
hyväksyy hulevesisuunnitelman. Kaavassa annetaan huleveden hal-
lintaa koskevat kaavamääräykset
• Hulevesijärjestelmä toteutetaan kaavan suunnitelmaan perustuen
• Haasteena kunnallisteknisten suunnitelmien yhteensovittaminen 
ja toisinaan kaavaprosessin jälkeen ilmenevät luontoarvot, jotka 
voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutostarpeita suunnitelmiin.

Kuvat: Pentti Katajisto. Lähteet: Tampereen kaupungin huleve-
siohjelma, www.tampere.fi, K. Mäkinen

Kenkirajanpuiston ja Rissonkadun hulevesiratkaisut
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ASENNE JA KOKEMUS YHDISTYVÄT 

LEIKKIPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDOSSA 

Leppäsen Tea kertoo hokeneensa 
miehelleen viimeiset neljä vuotta, 

että kyllä meidän pitäisi päästä takaisin 
Tampereelle - onhan tämä Jyväskylä ihan 
kiva, mutta eihän se mikään Tampere ole.

Leppänen aloitti työnjohtajana Infran 
kunnossapidossa lokakuun alussa.  

- Ensimmäinen työpäivä meni siinä, 
kun hoin vaan tunnista toiseen Mäen-
pään Päiville, että kyllä vaan on niin iha-
na olla Tampereella.

Tea valmistui viisi vuotta sitten horto-
nomiksi pääaineena viherrakentaminen 
ja ylläpito.

- Menin jo opiskeluaikana Jyväskylään 
töihin tekemään viherrakentamista. Olin 
Keski-Suomen Puutarha-apu nimisellä 
firmalla, jossa me tehtiin taloyhtiöiden 
pihoja, yliopiston pihoja ja muutama 
leikkipuisto. Pari vuotta sitten siirryin 
Destialle, jossa tehtiinkin katuja ja leik-

kipuistoja ja Jyväskylän kaupungin hoi-
tourakkaa tietyllä urakka-alueella. Sitä 
kautta on leikkikentät ja muut tullut jo 
tutuksi. Viimeisen parin vuoden aikana 
taidettiin rakentaa seitsemän leikkipuis-
toa.

- Toivon, että täällä Infrassa pääsee 
vaikuttamaan myös siihen ns. laatuun. 
Tuolla yksityisellä puolella hinta on ai-
noa, millä on väliä. Mutta koska Infra on 
vielä niin kiinteä osa Tampereen kaupun-
kia, niin toivon, että pääsee perusteleen 
laadullisesti hyviä hankintoja.

Tahmelan uimarannalla

Leppänen sanoo olevansa ensimmäistä 
kertaa käymässä Lorisevanpuistossa. 

- Olen syntyjäni Vesilahdelta, mutta 
koen itseni tamperelaiseksi. Vaikka täl-
tä suunnalta on kotoisin, niin paljon jäi 

oppimatta. Jyväskylään kun muutti, niin 
luki paikallislehteä ja oppi sitä kautta 
paljon tapahtumista ja muusta. Täällä ei 
tullut sitä tehtyä. Täytyy kyllä jatkossa eri 
tavalla suhtautua, että löytää täältä kaikki 
aarteet, kuten tässä Tahmelan uimaran-
nalla pidettävän Pispala Folkin.

- Olen asunut Lentävänniemessä ja 
Peltolammilla aikaisemmin ja niissähän 
on molemmissa hienot rannat. Täällä ei 
ole tullut käytyä senkään vuoksi aiem-
min. 

Yllättäen paikalle tulee leikkipaikka-
tarkastajien auto, tarkastuskohteena sat-
tuu olemaan juuri Lorisevanpuisto.

- Toimin esimiehenä myös leikkipaik-
katarkastajille. Kyllä heistäkin paistaa 
semmoinen ammattiylpeys, mikä on tosi 
hienoa nähdä.

- Tarkastaminen on aika huomaama-
tonta, mutta se on tärkeätä työtä. Leik-

Tea Leppänen aloitti työnjohtajana Infran kunnossapidossa lokakuussa.
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kipaikatkin kokee tosi paljon ilkivaltaa ja 
kulumista. Niiden pitää aina olla viimei-
sen päälle, että ne ovat turvallisia.

- Tämä on iso pala, tässä on kaikki 
leikkipuistot, kaupunkipalveluiden, lii-
kunta- ja nuorisopalveluiden ja tilapalve-
luiden koulut ja muut. Mattilan Jarkko 
taisi sanoa, että reilu 400 kohdetta yh-
teensä.

- Vastuulleni kuuluu myös joitakin 
kenttiä sekä uimarantoja ja –paikkoja. 
Ensimmäisenä pääsee tutustumaan kau-
kaloiden pystytykseen, mikä alkaa nyt 
lokakuussa. Talvella on jäädytyshommat, 
mikä on itselle uusi mielenkiintoinen 
maailma.

- En ole sen kanssa ollut koskaan teke-
misissä. Olen sen verran vajaa ihmisenä, 
etten koskaan oppinut luistelemaan.

Infra innostaa

- Tykkäsin aiemmissa työtehtävissä ulko-
hommista ja uskon, että täälläkin pääsee 
ulos. Pelkkään toimistossa istumiseen 
pitkästyy todella nopeasti. Huonot kelit 
on varustelukysymys. 

- Kivalta on tuntunut tähän mennes-
sä, todella kiva porukka kaikin puolin, 
kehaisee Leppänen kahden viikon koke-
muksellaan.

- Tänään sain istua ensimmäisessä 
kokouksessa, jossa tilaajan puoleltakin 
oli todella mukava porukka. Ei ole vielä 
tullut mitään intoa latistavaa. Ainoa mikä 
harmittaa on se, että asuntoa ei ole vielä 
löytynyt, mutta eiköhän sekin tästä pik-
kuhiljaa ratkea.

- On mielenkiintoista, että Infra on 
nyt aika uusi ja pääsee tähän kehittämi-
seen mukaan, se on innostavaa.

Alustat kovilla

Mattilan Jarkko on ollut pisimpään leik-
kipaikkatarkastajana Tampereella ja tie-
tää ja tuntee kaikki leikkipaikat.

- Välineissä harvemmin mitään tapah-
tuu, jos ei ne ole rikki, alusta se yleisin 
ongelma on. Lääkärinhoitoa vaativista 
onnettomuuksista 80 prosenttia tapah-
tuu pudotessa, tietää Mattila.

- Alustat tuppaa kovettuun, se on suu-
rin ongelma. Se riippuu vähän tilanteesta 

mitä näille tehdään. Jos siihen on pahasti 
sekoittunut kariketta tai jotain muuta, 
niin se pitää vaihtaa. Niitä on jyrsitty 
ihan puutarhajyrsimellä ja on olemassa 
semmoinen laitekin, joka periaatteessa 
jyrsii ja puhdistaa, mutta ei meillä itsellä 
sellaista ole. Joskus on otettu urakoitsija 
tekemään sitä. 

Mattilan mukaan leikkipaikkojen syn-
teettisten alustojen iskunvaimennusomi-
naisuuksia on tutkittu TTY:n tutkijan 
toimesta ja haasteita on löytynyt. Alus-
tat ovat olleet liian kovia. Suunnittelijat 
ovat miettineet vahvuuksien tuplaamista, 
mikä taas nostaisi kustannuksia. 

- Haketta on joissain puistoissa ja sen 
kanssa on aika hyvin pärjätty. Tosin Hal-
lilan Karikepuistoon ilmaantui keltaista 
limasientä. Parasta hakkeessa on iskun-
vaimennus, mutta haasteena on kunnos-
sapidon haaste eli kuinka saada se säily-
mään paikallaan.

- Hervannassa oli sellainen köysirata ja 
siellä oli varmaan 20 vuotta hake ja se toi-
mi tosi hyvin eli jossain se toimii hyvin.

- Hake tuli uudestaan muotiin var-
maan kolme vuotta sitten. Joskus oli 

Jarkko Mattilalla on pitkä kokemus ja halu pitää leikkipaikat turvallisessa kunnossa.
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sellainen suunnitelma, että pistettäisiin 
haketta pohjalle ja kymmenen senttiä 
turvasoraa päälle, niin se ei ehkä lähtisi 
niin helposti kulkeen mihinkään. Siinä 
voisi olla näihin ei-keskustan kohteisiin 
ratkaisu. 

- Synteettiset alustat on kyllä keskus-
takohteissa ihan hyviä, vaikka testeistä 
on tullutkin vähän huonoja tuloksia. 
Sora kuluttaa välineet, kun sitä menee 
kengissä. Esimerkiksi Pikku Kakkonen 
oli ennen soralla, niin se kulutti puuosia 
tosi paljon, kun käyttömäärät on niin 
suuria. Sivummalla sora ja hake on ihan 
ok, mutta keskustakohteissa tekonurmet 
ja synteettiset alustat on parempia. 

- Synteettisessä tosin on se, että kukaan 
ei oikein tiedä, miten sitä pitäisi hoitaa. 
Jos sitä pesee painepesurilla, niin se ajaa 
kaiken hienon aineksen sinne huokosiin 
ja samaten varmaan lehtipuhaltimella ja 
sitten se ainakin kovettuu. Sitä on yritet-
ty pestä ja sen näkee siitä, kun se värikin 
muuttuu ihan erilaiseksi. Ilmeisesti asi-
aa kuitenkin yritetään TTY:llä tutkia ja 
hyvähän Tampereella on tutkia, kun on 
satoja kohteita ja paljon käyttäjiä.

Monenlaista palautetta

Mattila on ollut rakentamassa monia 
puistoja, jotka on nyt jo peruskorjattu.

- Kaupungin tavoite on 15 vuotta, 
mutta ainahan siihen ei päästä. Jotkut 
ykkösluokan kohteet, kuten Emil Aalto-
sen puisto, rupeaa nyt olemaan siinä tar-
peessa, että jotain faceliftiä pitäisi tehdä 

ja veikkaisin, ettei Pikku Kakkonenkaan 
kovin kauan tule nykyisessä ulkoasussa 
olemaan. Sitähän on korjailtu vaiheittain.

Leppänen kertoo, että puistoihin teh-
dään vuositarkastus ja kaksi toiminnallis-
ta tarkastusta ja sitten on ihan päivittäi-
nen kunnossapidon havainnointi.

- Päiväkodeissa on henkilökunnan 
vastuulla tarkistaa ne päivittäin, ennen 
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kun lapsia lasketaan leikkipaikoille.
Mattilan mukaan palaute on ajoittais-

ta ja syksyllä tulee yleensä vähemmän. 
- Me kuunnellaan aamuisin ilkivalta-

puhelin. Uimarannoista tulee uimakau-
den alkaessa ja kun on ollut jotain hap-
peningejä. Ja sitten on tiettyjä kohteita, 
joista tulee tietyiltä ihmisiltä postia sään-
nöllisesti.

Leppänen huokaa, että paljon on sel-
laista palautetta, mikä ei tule näitä oikei-
ta palautekanavia pitkin, vaan nuristaan 
tekstiviestipalstoilla tai somessa tai muu-
alla. 

- Esimerkiksi ilkivaltapuhelimeen oli 
tullut ilmoitus, että kuntoiluvälineistä 
puuttuu ruuveja ja kannattaisiko käydä 
tarkistamassa. Muuten ihan hyvä, mutta 
sitä puistoa ei oltu vielä otettu käyttöön - 
rakentaminen oli kesken ja se oli työmaa-
aluetta. 

- Jarkko on ollut pitkään ja pitää edel-
leenkin tärkeänä, että paikat on kunnos-
sa. Ja niin se pitää ollakin. On hyvä, jos 
leikkipaikka on kivan näköinen, mutta 
tärkein asia on turvallisuus. Leikkipaik-
katurvallisuus koskee myös taloyhtiöiden 
pihoja ja heidän myös pitäisi päivittää 
leikkipaikkansa nykynormien mukaisek-
si. Huoltoyhtiöt sitä hanskaa jo jonkin 
verran, mutta ei riittävästi.

- On hienoa, että meillä on tosi laaja 
ja kattava leikkipaikkaverkosto ja niihin 
pääsee kuka vaan leikkimään. Etenkin 
tällain korona-aikaan se on tosi tärkeä 
juttu, kun ei uskalleta mennä sisätiloihin, 
teroittaa Tea Leppänen. 

Jyrki Ristilä

Tea Leppänen on iloinen päästyään takaisin 
Tampereen rotvalleille.

Tulevana talvikautena Tampereella kokeillaan yleisten viheralueiden leikkipaikkojen keinuistuimien jättämistä paikoilleen. Yleisten alueiden leikki-
paikkoja on tällä hetkellä 218 kpl ja kokeilu koskee niitä kaikkia. Talvikauden aikana kerätään kokemuksia ja palautteita ja arvioidaan mitä haasteita 
se aiheuttaa kunnossapitäjille.
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PAJAPEKKA ON INFRAN 
LUOTTOKUMPPANEITA

Pajapekka Oy:n tiimi on 
tehnyt Infralle monipuolisia 
kunnossapitotöitä puolitoista 
vuotta. Pajapekan sopimus 
siirrettiin peruskaupungilta 
Infralle organisaatiomuutok-
sen myötä. 

- Se on aika selkeätä, että kaikki työt tu-
lee Infran kautta. Tämä on jollain tavalla 
jämptimpää ja esimerkiksi työturvalli-
suusasioihin kiinnitetään enempi huo-
miota, toteaa rakennusinsinööri Pekka 
Lahtinen Pajapekalta. 

- Ja avaahan tämä meillekin ovia, että 
pystytään kaikkia muitakin hommia te-
kemään yhteistyössä Infran kanssa - se on 
kuitenkin niin laaja konserni.

Kylmäkosken Teemu Infrasta kertoo, 
että peruskaupungin kilpailuttama sopi-
mus päättyy 30.4.2021. 

- Seuraava kilpailutus toteutetaan sit-
ten täältä Infrasta. Alustavasti on sovit-
tu, että optio tullaan käyttämään, koska 
yhteistyö on sujunut hyvin ja helposti, 

töihin tartutaan ja tilaajan toiveisiin ja 
palautteisiin reagoidaan.

Pelastusrenkaita ja 
savustuspönttöjä

Infran Pajapekalta tilaamaan kokonai-
suuteen kuuluvat satamat, matonpesu-
paikat, vesiaiheet ja kastelujärjestelmät. 
Isoin kokonaisuus on satamien kunnos-

sapito.
- Meillä on oikeastaan läpi vuoden 

kolme henkeä töissä ja kesäisin vielä pari 
kesätyöntekijää. Kiireisin aika on huhti-
kuun alusta lokakuun loppuun, summaa 
Lahtinen.

- Päivittäistä hommaa on kiertää kes-
kustan koskenrannan pelastusvälineet eli 
pelastusrenkaat ja tikkaat. Myös keskus-
tan suihkulähteet putsataan ja katsotaan, 

Pekka Lahtinen Pajapekka Oy:stä ja Teemu Kylmäkoski Infrasta ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. 
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että ne toimii. Viikkotasolla käydään tarkastamassa satamien 
toimivuus ja että laiturit ja pelastusvälineet on kunnossa.

- Satamia ja venepaikkoja on kymmeniä, Terälahdessa on vii-
meiset kaupungin venepaikat. Isoin satama on Naistenlahden 
satama, sitten on esimerkiksi Santalahti ja Halkoniemi, Pyhä-
järven puolella on alarannan laivasatama ja Viinikanlahdellakin 
on jonkin verran veneitä. Sitten on soutustadionin laiturialue ja 
soutuvenepaikkojahan on kaikki järven rannat täynnä, niitä on 
kaupungin varausjärjestelmässä yli 8000 kappaletta.

- Viime vuonna tehtiin laajempi venepaikkojen tarkastus 
kaupungin kesätyöntekijöiden avulla ja haettiin 200 hylättyä 
venettä pois rannoilta. Ihmiset on tehneet myös kaikenlaisia ra-
kennelmia sinne, niitä myös siivoiltiin pois. Siellä oli esimerkik-
si savustuspönttöjä, grillipaikkoja ja terassirakenteita, hymyilee 
Lahtinen.

Fairya suihkulähteessä

Kylmäkosken Teemu muistuttaa, että Tampereella on paljon 
vesiaiheita ja niistä tärkeimpiä, niin kaupunkikuvan kuin histo-
rialliseltakin kannalta, ovat keskustorin lähde ja Näsinpuistossa 
kauppias Tirkkosen lahjoittama suihkulähde.

- Se on ehkä hienoin tasoeroineen. Siinä on kolme erillistä 
allasta, joissa vesi laskee koskimaisesti, ei sellaista enää nykyään 
rakennettaisi. Siinä on myös tosi hieno valaistus ja se on pime-
ällä tai talvellakin hieno, vaikka ei ole vettäkään.

Lahtinen jatkaa, että vesiaiheita on lisätty koko ajan eli Lie-
lahden kartanolle uusittiin suihkulähde ja Pahalampeen tehtiin 
uusi suihkulautta.

- Pajapekka vastaa kunnossapidosta, mutta he peruskorjasi-
vat myös sen Lielahden kartanon vanhan suihkulähteen. Yksi 
Pajapekan vahvuusalueita onkin metallityöt Se on hienoa, että 

urakoitsija osaa tehdä monipuolisesti töitä, kehuu Kylmäkoski.
Lahtisen mukaan suihkulähteiden osalta legendaarisimpia 

kepposia on Fairyn kaataminen lähteeseen, niin että se alkaa 
vaahdota. 

- Tänä vuonna yhdestä suihkulähteestä hajotettiin patsas, 
mutta ei niitä pahemmin ole hajotettu. Venerannoissa on ollut 
aika paljon varkauksia, soutuveneitä on viety ja moottoreita on 
irrotettu. Kaupungin työlautastakin vietiin moottori. 

- Ehkä koomisin on suihkulähteiden osalta, kun leijona pat-
saalle Nottbeckin puistoon oli ongittu parikymmentä särkeä ja 
laitettu altaaseen, nauraa Kylmäkoski.

Pajapekka päivystää

- Suihkulähteistä tulee aika vähän yleisöpalautetta: Joskus suih-
ku on liian matala tai korkea ja päällä huonoon kellon aikaan. 
Matonpesupaikoilta tulee enemmänkin, soitellaan aamu viidel-
tä, että miksei vettä tule. Ne toimii kellokytkimellä, eikä se vält-
tämättä ole ihan tasan viisi, kun ne aukeaa. Ne on pakko sulkea 
ilkivallan vuoksi yöksi ja esimerkiksi Ryydynkadulla se paikka 
on aika lähellä asutusta eli halutaan metelit pois yöksi. Se on 
ihmisten huomioimista, kun toiminnalle on luotu pelisäännöt, 
tiivistää Kylmäkoski.

Kunnossapidossa on ympärivuotinen päivystysvelvollisuus 
sovittuna kaupungin kanssa. 

- Kun pelastuslaitokselta tai poliisilta tulee virka-apupyyntö, 
niin meidän pitää lähteä auttamaan, jos esimerkiksi puu on 
kaatunut kevarille, liikennemerkkiä on kolhittu tai jossain on 
työmaa-aidat vinksin vonksin. 

- Tampereen Vesi teki aikaisemmin Infralle tätä kesäpäivys-
tystä, mutta kun tuli tämä oy-kuvio ja muut, niin sieltä tulikin 
ilmoitus, ettei he voi enää tehdä sitä. Sitten neuvoteltiin Pajape-
kan kanssa, kun heillä muutenkin on matonpesupaikkoihin ja 
satamiin liittyviä päivystysvelvoitteita, ja sovittiin myös kesäpäi-
vystyksen hoitamisesta. Se oli hieno juttu.

Satamat digitalisoituu

- Venepaikkojen vuokraustoiminta kuuluu peruskaupungille, 
samoin satamien investoinnit ja kehittämistyö, opastaa Kylmä-
koski. 

- Me vastataan hoidosta ja kunnossapidosta ja että kaikki 
toimii, rakenteet on turvallisia, kyltit ja pelastautumisvälineet 

Pajapekan väki tuomassa Keskustorin suihkulähteen kupua paikoilleen.

Pajapekka raivaamassa rantoja.
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on kunnossa jne. Satamiin kuuluu myös 
sukellustyöt. Pajapekka on käynyt sukel-
tamassa talviuintipaikkojakin, vaikka se 
ei kuulu perussopimukseen. 

- Talvella satamien laitureihin yrite-
tään tehdä sellaista kunnossapitoa, mitä 
talvella pystyy jään päältä tekemään, ku-
ten esimerkiksi laiturin kansien, aisojen 
ja kellukkeiden vaihtoa. Aina pari kolme 
venettä jätetään talveksi ja yleensä me 
nostetaan ne ja viedään varikolle. Aiem-
min ne vietiin Hiedanrantaan kaupungin 
varikolle, mutta tästä eteenpäin varmaan 
Infran varikolle Atalaan. Hiedanrantaan 
pitäisi tulla painopenkka ratikkaa varten 
ja se alue on tyhjennettävä.

Lahtinen huomauttaa, että koska 
käyttäjät maksavat siitä palvelusta sata-
missa, niin ne myös reklamoivat helpom-
min, jos jokin ei ole kunnossa.

- Meillä on kesäkaudella päivystys 
24/7 ja matonpesupaikkojen lisäksi ke-
sällä työllisti aika paljon se, kun kaupunki 
siirtyi venepaikoissa sähköiseen järjestel-
mään. Siellä oli aika paljon sekaannuksia 
ja epätietoisuutta. Kun kaikkiin muihin 
numeroihin ei vastattu, niin sieltä löytyi 
meidän kunnossapidon numero ja sitten 

meille avauduttiin, vaikka se ei juuri tä-
hän työhön liittynyt.

Satamissa otettiin tänä kesänä käyt-
töön kunnossapidon vikailmoitusjärjes-
telmä. Siinä on sähköinen mahdollisuus 
antaa palautetta ja laittaa täppä kartalle, 
jotta kaikki palautteet eivät tulisi puheli-
men kautta. Myös sähköpostipalaute on 
mahdollista, ettei se tulisi aina henkilö-

kohtaiseen postiin, vaan firman osoittee-
seen.

- Keväisin on siivousta, kun ihmiset 
kantavat talven mittaan kaikkea rojua 
rannoille autonrenkaista lähtien. Kesällä 
tulee aika paljon kasvillisuuteen liittyvää 
palautetta, on esim. joku puu tai oksat 
edessä, eikä pääse veneelle tms., kuvailee 
Lahtinen.
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- Viimeisen myrskyn aikaan ajeltiin 
satamia, mutta mitään isompaa ei onnek-
si sattunut, yksi laituri vähän irtosi, mut-
ta ei karannut. Se kiinnitettiin ja paria 
veden varaan joutunutta venettä käytiin 
tyhjentelemässä.

- Jos joku vene on uponnut satamas-
sa, eikä omistajaa löydy, niin me ei saada 
mennä sitä nostamaan ilman viranomais-
päätöstä. Tietäväisen Milko hoitaa tällä 
hetkellä sitä postia ja tekee viranomais-
päätökset.

Kylmäkosken Teemu huomauttaa, 
että vaikka satamien kunnossapito hoi-
detaan Infrassa, niin kaupungilla ja seu-
dullisesti pitäisi olla joku henkilö, joka 
vastaisi satamien kehittämisestä ja digi-
taalisiin järjestelmiin siirtymisestä.

Meriarkeologiaa 
järvellä

Pajapekan kalustoon kuuluu myös pari 
hinaajaa ja pari erilaista lauttaa vesiraken-
tamiseen. 

- Me tehdään paljon töitä saariin, ran-
tahommia ja pieniä ruoppaushommia, 
etupäässä Näsijärvellä. Mutta lautat on 

siirrettäviä eli muuallekin päästään tar-
peen mukaan.

- Toinen lautta oli lähes koko kesän 
Infran kairavaunun käytössä, ensin Näsi-
järvellä ja sitten Pyhäjärvellä.

Lahtisen mukaan viime kesän spesiaali 
juttu oli hylyn siirto.

- Museoarkeologi oli mukana, kun 
tehtiin meriarkeologista hommaa eli 
siirrettiin vanha puualuksen runko uitto-
tunnelin suulta syvemmälle. Se piti saada 
ehjänä siirrettyä. Nyt se on merkattu poi-
juilla, että sukeltajat pääsee tutkimaan. 

- Kesällä käytettiin myös Suvi-laiva 
Lempäälässä telakalla ja kaupungille ol-
tiin Ranta-Tampellan muuria korjaamas-
sa, kun penger tuli vähän alas. Sitä on 
aika vaikea todentaa, että mitä oli tapah-
tunut, kun siinä on 20 metriä vettä heti 
penkan vieressä.

Jäälle vai ei

Pajapekka hoitaa jään paksuuden mitta-
ukset Tampereella ja ilmoittaa tulokset 
ympäristökeskukselle, joka kertoo niistä 
valtakunnallisesti. 

- Siilinkarin lähellä on kaksi kolmen 

Infralainen Magazine

Julkaisija:
Tampereen Infra Oy
Toimitus, taitto ja valokuvat:
Jyrki Ristilä
Vierailevat valokuvaajat:
s. 3 Eelis Ylitalo, s. 10 Ari Kuusela
s. 13-19 Pentti Katajisto
s. 25 Pekka Lahtinen
Painopaikka: Kirjapaino Hermes

mittauspisteen rypästä ja Pyhäjärveltä 
mitataan Viinikanlahden edestä. Se pysyy 
aika pitkään sulana, eikä viime talvena 
sieltä juurikaan päästy ottamaan. 

- Useimmiten mittaukset täytyy tehdä 
parin kanssa ja kellupuvut päällä. Itse en 
ole koskaan tippunut jäihin, eikä viime 
talvena työntekijätkään tippuneet, kertoo 
Pekka Lahtinen Pajapekalta. 

Jyrki Ristilä



KARTANOPUISTO SAI 
TUNNUSTUSTA
Hatanpään kartanopuisto ja Arboretum palkittiin 7.10.2020 
kansainvälisellä viheralueiden laadun Green Flag -tunnuksel-
la. Tunnus myönnettiin Hatanpäälle jo kolmantena vuonna 
peräkkäin. Suomessa tunnuksen sai tänä vuonna yhdeksän 
puistoa eri puolilta maata.

Tu’omaristo myönsi tunnustusta eri-
tyisesti viihtyisyydestä ja käytettä-

vyydestä, kulttuuriperinnön vaalimisesta, 
kunnossapidon hyvästä tasosta ja käyttä-
jäpalautteen positiivisuudesta. Tuomaris-
to teki pistokokeen puistossa syyskuussa 
ja haastatteli mm. puiston kunnossapi-
dosta vastaavia infralaisia sekä paikalla ol-
leita eri käyttäjäryhmien edustajia. Green 

Flag Award vertailee puistoja 27 kohtaa 
sisältävän kriteeristön avulla.

Tuomariston mukaan kartanopuisto 
ja Arboretum palvelevat monipuolises-
ti eri ikäisiä käyttäjäryhmiä, vammaisia, 
ulkoilijoita, lenkkeilijöitä, puutarhan-
hoidosta ja kasveista kiinnostuneita sekä 
opiskelijaryhmiä. 

Tuomariston mielestä myös puiston 

hyvin hoidettua jätehuoltoa, roskisten 
sijoittelua sekä puiston roskattomuutta.  

Puistoja palkitsee ja tunnuksen myön-
tää Green Flag Award -hanke, jonka 
tarkoituksena on vakiinnuttaa yleiset 
standardit laadukkaasti ylläpidetyille vi-
heralueille. Suomessa Green Flag Award 
-tunnusta hallinnoi ja kehittää Viherym-
päristöliitto ry.

- Hienoa, että GFA-viheralueiden 
määrä Suomessa on kasvussa. GFA-tun-
nus on ainutlaatuinen viheralueiden laa-
dun tunnus, joka nostaa arvoonsa myös 
viheralueen työntekijät. Tavoitteenamme 
tulevina vuosina on kehittää palkinnosta 
koko viheralan ja suomalaisten tuntema 
ja arvostama tunnus, totesi Viherympä-
ristöliitto ry:n toiminnanjohtaja Annina 
Vuorsalo.

Infran liikennemerkkiasiantuntijat tekivät 
ja asensivat kesällä Hatanpäälle näyttävät 
uudet viitat.


